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EDITORIÁL
„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity
je, ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“1

Zborník, ktorý sa vám dostáva do rúk, je výsledkom súboru aktivít projektu Rovnaké
zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní
princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť
a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Súbor aktivít pod
názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti (údajov týkajúcich sa
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania) a identifikácia opatrení na zlepšenie
monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku,
ktorým je nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy
(predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku,
pohlavia/rodu, rodinného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho
postavenia a viacnásobnej diskriminácie. Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť
vyhodnocovania efektu antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení týkajúcich sa
nerovnakého zaobchádzania. Absencia dát sa podpisuje aj pod nemožnosť merania progresu
napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na odstraňovanie diskriminácie
v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnania a bývania Rómov ako základnej
podmienky sociálnej inklúzie.
Spomínané aktivity sú súčasťou úsilia kocentrovaného na mainstreaming problematiky
nediskriminácie v rámci politík na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni a celkovo lepšej
implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Kľúčovou aktivitou bolo vytvorenie platformy
pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sa stali odborníci a odborníčky
z ústredných orgánov štátnej správy (Štatistický úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnej práce a rodiny, Úrad
splnomocnenca pre rómske komunity, Úrad informácií a prognóz školstva, Národné centrum

1

Comparative Study on the collection of data to measure the extent and impact of discrimination within the
United States, Canada, Australia, Great-Britain and the Netherlands. European Commission. Luxembourg. 2004.
ISBN 92-894-8301-6. Str. 80. Dostupné na:
http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/multimedia/associa/pdf/c_omp.pdf.
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zdravotníckych informácií, Úrad verejného zdravotníctva), zástupca ZMOS, experti
a expertky z akademických kruhov (FF UK, Ekonomický ústav SAV),

z UNDP

a mimovládnych organizácií zaoberajúci sa danou problematikou (NMŠ, CVEK, IVO,
Inakosť). Jej cieľom bolo otvoriť priestor na oživenie diskusií o potrebnosti dát o ne/rovnosti,
nadviazať na to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo, preklenúť existujúce rozdiely v prístupe
k danej problematike a hľadať optimálne riešenia pre zber dát na Slovensku.
Ambíciou predloženého zborníka, ktorý je výsledkom práce platformy, je prispieť
k zintenzívneniu odborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti zberu,
zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o ne/rovnosti. Tento cieľ nie je
samoúčelný, je súčasťou a podmienkou úsilia o novú úroveň mainstreamingu rovnosti,
ktorým je začlenenie posudzovania vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality
impact assessement) do procesu tvorby politík na všetkých úrovniach. Ide o ďalší z krokov,
ktoré treba urobiť na ceste od ideálu rovnosti príležitostí k jeho priblíženiu každodennej
realite.
Zborník vznikol predovšetkým vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek platformy
počas pracovných stretnutí, ako aj pri príprave jednotlivých príspevkov. Zvlášť patrí
poďakovanie recenzentovi Jaroslavovi Klingovi, ktorý odbornými radami podporil kvalitu
spracovania príspevkov, aktívnou účasťou na pracovných stretnutiach prispel k dynamike
diskusií a obohatil zborník svojím sumarizujúcim slovom na úvod.
PhDr. Alena Kotvanová
editorka

SLOVO RECENZENTA

Zborník príspevkov členov platformy expertov venujúcich sa dátam o rovnosti v Slovenskej
republike je vítaným príspevkom do toľko potrebnej diskusie o existencii takýchto dát,
možnostiach ich zberu, ale aj o širších súvislostiach a dôsledkoch nerovnakého zaobchádzania
s vybranými skupinami obyvateľov a nerovnakého prístupu týchto skupín k verejným
službám. Zloženie expertnej platformy, pozostávajúce z predstaviteľov mimovládneho
sektora, akademických pracovníkov, ale aj predstaviteľov samosprávy, štátnej správy či
medzinárodných organizácií, zakladá predpoklad na rôznorodosť pohľadov na túto tému.
Hoci možno túto rôznorodosť pozorovať v jednotlivých príspevkoch, vyplývajúc aj z ich
tematického zamerania, predsa len možno prekvapujúco sledovať takmer konsenzus, že údaje
o rovnosti je potrebné zbierať.
Hlavným dôvodom na zber dát o rovnosti je podľa Laca Oravca ich potrebnosť. Túto
potrebnosť uvádzajú vo svojich príspevkoch aj ostatní členovia platformy. Potrebnosť je
vyjadrená najmä tým, že ak majú akékoľvek politiky slúžiť svojmu účelu, musia byť založené
na poznaní skutkového stavu, argumentoch, faktoch a nie na domnienkach a často
nezovšeobecniteľných pocitoch. Ak by sme ostali pri súčasnom stave, keď nie sú verejne
prístupné údaje členené podľa rôznych triediacich znakov (dôvodov, ktoré sú považované za
najčastejšie príčiny diskriminácie), nazeranie na spoločnosť ostane veľmi zjednodušené
a nepravdivo homogenizujúce celú spoločnosť.
Jednotliví autori analyzujú vo svojich príspevkoch otázku dát o rovnosti z rôznych
pohľadov. Najčastejšie vyskytujúcimi sa témami, zrejme aj všeobecne najrozšírenejšími
a najznámejšími dôvodmi nerovnakého prístupu k verejným službám, sú etnicita a pohlavie
(respektíve rod. Ale nie ako synonymá!). Pokiaľ ide o rodové triedenie dát, Jarmila
Filadelfiová a Oľga Pietruchová podávajú veľmi dobrý opis, čo znamenajú rodovo členené
štatistické dáta a rodové analýzy vrátane prehľadu dostupnosti rodovo členených štatistík na
Slovensku. Hoci ide o pomerne najrozšírenejšie kritérium (pohlavie), podľa ktorého sú
verejne dostupné triedenia jednotlivých štatistických súborov (ako to potvrdzujú aj príspevky
z oblasti zdravotníctva, respektíve školstva), je potrebné vytvoriť silné analytické kapacity na
relevantných rezortných ministerstvách v oblasti rodovej tematiky. Tu sa však žiada doplniť
potrebu celkovej analytickej kapacity s cieľom prepojenia informácií o jednotlivých
cieľových skupinách s navrhovanými verejnými politikami. Takéto kapacity by umožnili
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hĺbkové využitie existujúcich štatistík na sledovanie dôsledkov verejných politík na rôzne
časti populácie a tým aj sledovanie možných nerovností v prístupe k verejným službám
a verejným dobrám.
Debata o etnicite ako ďalšom triediacom znaku je obsiahnutá vo väčšine príspevkov,
najmä so zameraním na Rómov. Hoci Jarmila Lajčáková sa pokúša objasniť rozdiel medzi
etnicitou a národnosťou, respektíve medzi etnickou skupinou a národnostnou menšinou, tieto
termíny ostávajú aj naďalej skôr odbornými a analytickými termínmi ako jasnými
a z praktického hľadiska použiteľnými kategóriami triedenia štatistických dát. Pokiaľ ide
o zber dát o etnicite, dnes neexistuje na Slovensku v rámci verejnej správy relevantná prax
(s výnimkou sčítania obyvateľov, domov a bytov). Najčastejším argumentom je výslovný
zákaz zberu takýchto dát zákonom o ochrane osobných údajov. Hoci tento argument uvádzajú
viacerí členovia platformy, predsa len sa nájdu aj názory proti. Podľa Daniela Škoblu zber
etnických dát (a tiež aj dát o Rómoch) sám osebe nie je v rozpore so zákonmi o ochrane
osobných údajov či s ochranou ľudských práv (zdôrazňujú tak európske inštitúcie, ako aj
mimovládni medzinárodní aktéri) a do budúcnosti bude potreba ich zberu iba rásť. Zuzana
Valková uvádza prijatie príslušnej legislatívy ako najhodnejší spôsob, ako zabezpečiť zber
etnických údajov, keďže aj existujúci zákon o ochrane osobných údajov dovoľuje zber
citlivých údajov, ak je to upravené osobitným zákonom. Takýmto zákonom by mohol byť
pokojne antidiskriminačný zákon.
Pri zbere dát o etnicite treba prihliadať na viacero aspektov. Jedným z prvých je
spôsob, akým sa etnicita určí – má to byť pripísaná etnicita (pripísaná napríklad pracovníkom
verejnej správy) alebo to má byť etnicita na základe sebadeklarácie. Sebadeklarácia je
preferovaná z hľadiska ľudských práv, keď každý jednotlivec má právo prihlásiť sa ku
ktorejkoľvek etnickej, sociálnej, náboženskej, politickej či inej skupine. Z údajov zo sčítania
obyvateľov však na príklade Rómov vieme, že údaje získané na základe sebadeklarácie veľmi
podhodnocujú reálny počet Rómov na Slovensku. Príklad Českej republiky z posledného
cenzu, keď sa viac ľudí prihlásilo ku skupine Rytierov Jedi, čo sú vymyslené postavy z
populárneho sci-fi filmu, ako k Rómom, tiež potvrdzuje, že údaje na základe sebadeklarácie
nezaručujú reálny obraz.
Na druhej strane, pripisovanie etnicity by nemalo byť problémom (a uvádzajú to aj
viacerí členovia platformy). Nerovnaké zaobchádzanie s jednotlivými klientmi zo strany
verejnej správy alebo aj súkromného sektora je totiž výsledkom externého zhodnotenia
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daného klienta príslušným úradníkom alebo úradníčkou. Nie je to na základe toho, že má
niekto svoju národnosť alebo sexuálnu orientáciu napísanú v registri. Preto by sa aj fenomény
nerovnakého zaobchádzania mohli skúmať s použitím pripisovanej identity. Jedným
z hlavných dôvodov, prečo sa venuje Rómom taká veľká pozornosť pri výskumoch, je fakt, že
všeobecná populácia má „iný“ prístup k ľudom, ktorých označuje ako Rómov, respektíve
Cigánov. Táto skupina je teda určená na základe pripísanej etnicity (nie sebadeklarácie),
a preto aj skúmanie fenoménov súvisiacich s touto populáciou by mohlo používať pripisovanú
etnicitu a nie sebadeklaráciu. Podobná premisa platí aj pre verejné politiky a verejné služby,
kde sa mnoho Rómov stretáva s odlišným prístupom nie preto, že o sebe vyhlasujú, že sú
Rómovia, ale preto, že ich za Rómov ostatní obyvatelia považujú a na základe svojich
jednotlivých skúseností ich okamžite negatívne „nálepkujú“. Takéto určovanie etnicity bude
potrebné aj v súvislosti s realizovaním tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení, respektíve pri
implementácii cielených programov. Podľa Klasovej a Koštu zaraďovanie jednotlivcov do
týchto programov pomoci nemôže mať anonymný charakter, bude sa musieť uskutočňovať so
súhlasom nielen rómskej komunity ako celku, ale v mnohých prípadoch (pravdepodobne vo
väčšine programov pomoci) aj s osobným súhlasom jednotlivcov. Títo členovia platformy
navrhujú aj pilotné skúšanie použitia oboch metód – sebadeklarácie aj pripisovania etnicity –
na úseku služieb zamestnanosti, prípadne školstva.
Nezneužiteľnosť osobných údajov je hlavný cieľ zákona o ochrane osobných údajov.
Aj Marián Horecký upozorňuje na nevyhnutnosť zabezpečenia ochrany údajov pri spracovaní
individuálnych údajov a ich anonymizácie pri poskytovaní individuálnych údajom ďalším
subjektom. Horecký upozorňuje na ďalší dôležitý aspekt – kto má povinnosť a možnosť
zbierať a poskytovať údaje. Ak chceme vyžadovať povinnosť poskytnúť akýkoľvek
štatistický údaj sledovanou jednotkou (respondentom), toto zisťovanie musí byť realizované v
rámci programu štátnych štatistických zisťovaní. V opačnom prípade musí byť takáto
povinnosť určená v osobitnom zákone. Podobne, ak chceme aby orgány štátnej správy
zbierali údaje o rovnosti, je potrebné, aby to bolo explicitne uvedené v legislatíve (napríklad
v spomínanom antidiskriminačnom zákone). Štátna správa na Slovensku totiž môže
vykonávať iba to, čo jej prikazuje zákon (nie nižšie právne normy).
Pokiaľ ide o metódy priameho zberu etnických údajov, Daniel Škobla a Alexander
Mušinka uvádzajú príklady takýchto zberov, či už je to Atlas rómskych komunít na Slovensku
alebo prieskumy UNDP o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku,
respektíve v strednej a vo východnej Európe. Mušinka zdôrazňuje potrebu špecifických
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výskumných metód na sledovanie rómskych komunít, keďže používanie štandardných
dotazníkových prieskumov je v prípade komunít na nižšej sociálnej úrovni problematickejšie
a výsledky nepresnejšie. Ale s potrebou špecifických výskumných metód na sledovanie
rómskych komunít, respektíve akýchkoľvek cieľových skupín, sa nedá súhlasiť. Aby sme
mohli identifikovať odlišnosti medzi všeobecnou populáciou (o ktorej sa údaje získavajú
prostredníctvom štandardizovaných štatistických zisťovaní) a vybranou znevýhodnenou
skupinou (napr. rómskymi komunitami), musíme na skúmanie všetkých skupín obyvateľstva
používať porovnateľné výskumné metódy a nástroje. Inak nemôžeme porovnávať.
Samozrejme, pri implementácii týchto štandardizovaných nástrojov treba prihliadať na
špecifiká tej-ktorej skupiny. Ako ďalší vhodný nástroj sledovania dát o rovnosti sa v prípade
Rómov a zdravia javí aj zber údajov prostredníctvom zdravotných mediátorov, prípadne
použitie teritoriálnych markerov pri analýze informácií o výskyte jednotlivých ochorení
z reportov lekárov môže byť zdrojom informácií o rovnosti v oblasti zdravotníctva.
Zborník veľmi vhodne uzatvára príspevok predstaviteľa územných samospráv,
respektíve ich stavovskej organizácie. Tento príspevok sumarizuje problémy zberu dát
o rovnosti v rôznych aspektoch. Najdôležitejším sa však javí fakt, že ani náš legislatívny
proces neprisudzuje dostatočnú váhu otázkam rovnosti ako dôležitému prvku tvorby
verejných politík. Doložka vplyvov, ktorá je obligatórnou súčasťou legislatívnych návrhov,
síce obsahuje medzi sociálnymi vplyvmi aj vplyv na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť,
tieto sú však veľmi zriedkavo kvantifikované. Ak by sa však tieto vplyvy skutočne aj reálne
vyhodnocovali a ovplyvňovali tak formuláciu jednotlivých právnych predpisov, bol by to
veľmi dobrý a potrebný krok na dlhej ceste k zberu údajov o rovnosti príležitostí a prístupu
k verejným službám. Zber takýchto údajov si bude vyžadovať rozsiahlu informačnú kampaň
a zmenu atmosféry v štátnych, ako aj v súkromných inštitúciách, aby sa zber údajov, ich
anonymita a dôvernosť stali normou a aby sa takéto údaje stali súčasťou prípravy politík na
Slovensku.

Mgr. Jaroslav Kling, M.A.,
Regionálne Centrum UNDP, Bratislava
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PREČO POTREBUJEME PRESNEJŠIE DÁTA
Laco Oravec
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá analýzou tvorby verejných politík bez citlivých dát s nimi. Zároveň
uvádza príklady, v akých oblastiach a z akého dôvodu by bolo vhodné a potrebné citlivé dáta
zbierať a aktívne využívať pri tvorbe politík.
Kľúčové slová
Citlivé dáta, ľudské práva, menšinové práva, rovnosť, verejná politika
Už dlho sa na Slovensku vedie diskusia o zbere etnických dát,2 prípadne v širšom zmysle
citlivých dát o rôznych znevýhodnených skupinách. Existujú právne analýzy, uskutočnili sa
rôzne semináre, okrúhle stoly, fungovali viaceré pracovné skupiny, vyšlo viacero dôležitých
publikácií na túto tému. A v neposlednom rade aj vláda či parlament reagovali na tento vývoj
a prijali niekoľko dokumentov, v ktorých sú uložené úlohy zamerané na zber citlivých
údajov.3
Aj keď diskusia o etnických a iných citlivých dátach nepatrí medzi najvášnivejšie
spoločenské témy, predsa len má pomerne silný emocionálny náboj, na jednej strane sú
zanietení obhajcovia takéhoto zberu, na druhej zas pomerne vyhranení odporcovia, mnohí aj
z radov tých skupín, ktorých sa má zber týkať. Ako argumenty proti zberu citlivých dát sa
najčastejšie spomína občiansky charakter spoločnosti, ochrana osobných údajov, negatívna
stigmatizácia menšín, riziká spojené s možnosťou zneužitia aj v spojení s negatívnymi
príkladmi z minulosti a napokon aj metodologické dilemy ohľadom praktickej realizácie
takéhoto zberu.
Všetky tieto argumenty majú svoj racionálny základ a je nevyhnutné venovať im
pozornosť a nájsť na ne odpovede. Hlavným argumentom na zbieranie dát je, podľa mojej

2
ŠKOBLA a kol.: Etnicita ako štatistický ukazovateľ pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie.
Bratislava : UNDP, 2008.
3
Uznesenie č. 133 Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien k problematike zberu
etnických dát; Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011 (špecifický cieľ 3 – Vytvorenie nástrojov na zabezpečenie zberu
a analýzu citlivých osobných údajov o veku, rode, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine,
sexuálnej orientácii alebo iných charakteristík pri zachovaní princípu dôvernosti, dobrovoľnosti, informovanosti
a ostatných podmienok ochrany osobných údajov).
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mienky, ich potrebnosť. Ak existuje široká zhoda na prínosnosti, zmysluplnosti, užitočnosti
takéhoto zberu, je legitímne zaoberať sa otázkou, ako sa vyrovnať s úskaliami a rizikami
zbierania citlivých údajov.
Tento text má preto za cieľ obhájiť práve spomínanú potrebnosť zberu dát
o znevýhodnených skupinách. Pričom tento príspevok nemá charakter akademickej analýzy,
ale je skôr esejistickým vyjadrením názorov a presvedčenia autora, ktorý sa považuje v prvom
rade za ľudskoprávneho aktivistu. V zásade existujú, podľa môjho názoru, dve hlavné
východiská, ktorými možno obhajovať potrebu zberu citlivých dát – ľudskoprávne
a verejnopolitické. Obom by som sa chcel v tomto príspevku venovať.
Ľudské práva ako argument potrebnosti citlivých dát
Jednou z kľúčových hodnôt celej ľudskoprávnej agendy je rovnosť ľudí. Rovnosť ako princíp
má nezastupiteľné miesto v samotnom jadre ľudských práv, spomína sa vo väčšine kľúčových
dokumentov vrátane Ústavy Slovenskej republiky na prvých miestach. Rovnosť
nepredstavuje jedno právo, ale univerzálny prierezový charakter všetkých ľudských práv.
Vyjadruje presvedčenie svetového spoločenstva o nerozdielnosti všetkých ľudských bytostí
vo svojej najhlbšej podstate. Význam tohto presvedčenia je umocňovaný skutočnosťou, že
história ľudstva bola po stáročia definovaná práve nerovnosťou ľudí, ktorá mala často fatálne
podoby útlaku, nespravodlivosti, ba i vyvražďovania. Rovnosť musela byť vybojovaná
v nespočetných zápasoch, o ktorých dnes čítame v knihách. Nie je preto náhoda, že
prelomovú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácia Spojených národov prijala
práve krátko po druhej svetovej vojne, ktorá predstavuje jednu z najtragickejších udalostí
histórie ľudstva, najmä zvrátenosťou nacistickej ideológie. V druhej polovici 20. storočia sa
tak nerovnosť stala nezlučiteľnou s civilizáciou hlásiacou sa k demokracii.
Čo však znamená rovnosť? V prvom pláne sa tento termín chápe ako nerozdielnosť.
Medzi ľuďmi niet v samotnej humánnej podstate rozdielov. Všetkým preto majú patriť tie isté
práva a slobody. Najväčším rizikom takéhoto nazerania je jeho nesprávne absolútne chápanie
– univerzálna rovnosť ako rovnakosť; v zmysle rovnaké práva a povinnosti.4 Takáto iluzívna
rovnosť má svoje neblahé vyjadrenie aj v slovenskom kontexte, kde sa ustálil termín rovnaké

4

Ide o značný paradox, pretože vo svojej podstate rovný neznamená rovnaký, rovné práva neznamenajú rovnaké
práva a pod. Na Slovensku sa však historicky presadilo prídavné meno rovnaký ako odvodené od podstatného
mena rovnosť, čo významne prispelo k stotožneniu rovnosti s rovnakosťou. Rovnosť podľa názoru autora
vyjadruje koncept rovnosti príležitosti, pri ktorej je práve nevyhnutné zohľadňovať osobitosti jednotlivcov
a skupín a pristupovať k nim nerovnako, snažiac sa o rešpektovanie inakosti a prekonávanie znevýhodnení.
V tomto zmysle rovnosť by v prvom rade mala odrážať nerovnakosť ľudí a nie opačne.
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zaobchádzanie a v tejto podobe ho dokonca uzákonil parlament. Rovnaké zaobchádzanie je
však priam popretím idey rovnosti a boja proti nerovnostiam a jeho používanie má aj
nežiaduce dôsledky pri formovaní názorov laickej verejnosti, ktorá pod rovnosťou často
chápe rovnaké práva a povinnosti. Podľa mojej mienky je nevyhnutné, aby tvorcovia
verejných politík napravili túto terminologickú záležitosť a aby sme na Slovensku dôsledne
začali používať spojenie rovnosť príležitostí a rovné zaobchádzanie a tieto termíny sa
premietli aj do domácej legislatívy.
Rovnosť

a rovnoprávnosť

totiž

na

jednej

strane

vyjadrujú

presvedčenie

o nerozdielnosti ľudí vo svojej podstate, ale zároveň uznávajú existenciu rozdielov, ktoré
vedú k iným životným podmienkam a príležitostiam rôznych ľudí a skupín. Takéto nazeranie
viedlo v historickom vývoji k neskoršiemu zakotveniu menšinových práv (v najširšom zmysle
rôznych sociálnych skupín), ktoré nereprezentujú akési nadpráva, ako sa to často mylne
chápe, ale kompenzujú nerovnovážne postavenie ľudí, založené práve na ich nerovnakosti na
individuálnej úrovni a na nerovnomernom rozdelení moci na kolektívnej úrovni. Takéto práva
majú za cieľ na jednej strane chrániť príslušníkov menšín a zároveň na druhej strane rozvíjať
ich postavenie. Vývoj v oblasti ľudských práv sa však nezastavil ani zakotvením samotných
menšinových práv. Viaceré krajiny si postupne uvedomili dôležitosť, ako i nevyhnutnosť
aktívneho presadzovania rozmanitosti ako hodnoty, ktorá obohacuje spoločnosť, a umožnili
tak vznik multikulturalizmu ako politického konceptu.
Prax však ukázala, že samotné zakotvenie rovnosti ľudí bez rozdielov a prijatie
menšinových práv ešte nezaručujú skutočnú rovnosť v každodennom živote. Mnohé
poznatky, štúdie a výskumy stále potvrdzovali a dodnes potvrdzujú pretrvávajúce
znevýhodnenie príslušníkov a príslušníčok istých skupín v porovnaní s ostatnými obyvateľmi
v rôznych spoločenských oblastiach. Dôvodom tejto nerovnosti sú jednak nerovnaké šance
jednotlivcov, predsudky voči rôznym skupinám, ako aj inštitucionálne bariéry. To napokon
viedlo k prijatiu zákazu diskriminácie ako negatívneho vymedzenia toho, čo sa nesmie,
a rozpracovanie politík rovného zaobchádzania ako pozitívnych prístupov aktívneho
presadzovania rovnosti a odstraňovania bariér. Filozofia antidiskriminačnej legislatívy teda
nie je založená len na pasívnom odmietnutí nerovnosti a jej rôznych ideologických podôb ako
rasizmus, sexizmus, xenofóbia, homofóbia, antisemitizmus, islamofóbia, anticigánizmus
a mnohých ďalších. Takáto filozofia totiž zároveň predpokladá uskutočňovanie politík
a opatrení, ktoré budú proaktívne bojovať proti podobným nenávistným ideológiám a zároveň
odstraňovať existujúce prekážky pri dosahovaní faktickej rovnosti – teda toho, čo sa má/musí.
Pritom musí existovať široká škála takýchto politík, počnúc monitorovaním diskriminácie
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a nerovného zaobchádzania cez vzdelávanie a osvetu, poradenstvo a pomoc pre obete,
realizáciu preventívnych opatrení a v neposlednom rade aj implementáciu dočasných
vyrovnávacích opatrení, ktoré sa často mylne nazývajú pozitívnou diskrimináciou
a vyvolávajú veľký odpor u značnej časti laickej, ale i odbornej verejnosti.5
Ľudské práva a slobody vrátane princípu rovnosti a zákazu diskriminácie totiž
nepredstavujú iba garanciu akýchsi privilégií jednotlivcov, ale sú i aktívnym záväzkom štátu
zabezpečiť plnú realizáciu týchto práv všetkým obyvateľom či aspoň občanom. Rezignácia na
tento záväzok, čo i len v jednej oblasti, tak predstavuje faktické porušovanie ľudských práv zo
strany štátu a vedie často k odsudzujúcim výrokom ústavných súdov alebo medzinárodných
tribunálov a inštitúcií.
V oblasti ochrany pred diskrimináciou majú teda štáty tiež svoje záväzky voči
občanom, ktoré od nich vyžadujú aktívne konať. Akékoľvek konanie, akékoľvek politiky, ak
majú slúžiť svojmu účelu, však musia byť založené na poznaní skutkového stavu, na faktoch
a argumentoch. A práve zber citlivých údajov o znevýhodnených skupinách je, ak nie
jediným, tak určite najefektívnejším nástrojom poznávania skutočného rozsahu a podôb
nerovnosti v spoločnosti. Bez takýchto dát sa všetky debaty opierajú o domnienky, ktoré
môžu byť a aj veľmi často sú prinajmenšom nepresné.
Ak má teda štát morálnu i právnu povinnosť zabezpečiť ľudské práva pre svojich
občanov a ochrániť ich pred diskrimináciou a má s týmto cieľom vyvinúť maximálne úsilie, je
jeho logickou povinnosťou aj zbierať údaje o postavení menšín a iných sociálnych skupín
(minimálne v rozsahu dôvodov, ktoré sú chránené antidiskriminačným zákonom). Inak,
obávam sa, sa vlastnou pasivitou dopúšťa porušovania svojich povinností. A keďže tak koná
vo vzťahu k samotným znevýhodneným skupinám, fakticky voči nim uskutočňuje ďalšiu
nespravodlivosť, umožňuje pretrvávanie, prípadne aj prehlbovanie diskriminácie či
segregácie, čím sa sám štát dopúšťa ich diskriminácie.
Neexistuje preto, podľa môjho názoru, možnosť, ako by sa štát mohol zbaviť svojej
právnej povinnosti zbierať citlivé dáta a aj takýmto spôsobom chrániť občanov pred
nerovným zaobchádzaním.

5

Napríklad podanie návrhu ministra spravodlivosti na Ústavný súd na vyslovenie nesúladu dočasných
vyrovnávacích opatrení s Ústavou SR v roku 2004.
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Verejná politika ako argument potrebnosti citlivých dát
Druhým uhlom pohľadu, ktorým možno zdôvodniť potrebu zberu citlivých údajov, je kvalitná
verejná politika. Jednou z úloh štátu a verejnej správy je zabezpečovanie efektívneho
a spravodlivého spravovania spoločnosti. Kvalitné verejné politiky majú byť založené na čo
možno najhlbšom poznaní reality, a teda i problémov, na čo možno najširšej diskusii o ich
riešeniach, na čo možno najlepšej realizácii prijatých opatrení a na čo možno najprecíznejšom
monitorovaní a meraní dôsledkov politík. Slovensko, tak ako mnohé iné, najmä
postkomunistické krajiny, má stále veľké rezervy v procese tvorby verejných politík. Na
druhej strane môžeme sledovať viaceré trendy, ktoré približujú tento proces spomínaným
parametrom, a teda potvrdzujú ich opodstatnenosť. V dlhodobom horizonte sa napríklad
o spoločenských problémoch vedú čoraz širšie verejné diskusie, dochádza k väčšej
otvorenosti tvorcov verejnej politiky voči iným subjektom, diskutuje sa o zákone o lobingu,
častejšie sa pri prijímaní koncepcií a stratégií pracuje s indikátormi, ktoré sú zároveň čoraz
lepšie formulované a merateľnejšie, vo väčšej miere sa stretávame aj s rôznymi formami
evaluácie.
Presné údaje a dáta majú nezastupiteľné miesto v cykle verejnej politiky, stoja na jeho
začiatku i konci. Bez dát sa diskusia o problémoch, riešeniach a prioritách môže stať iba
vyprázdneným emotívnym politickým folklórom. Poznanie reality by sa malo opierať
o spoľahlivé kvantitatívne a kvalitatívne údaje, optimálne zasadené do širšieho kontextu.
Tieto údaje by mali byť následne interpretované z perspektívy viacerých spoločenských vied,
aby bola umožnená čo najodbornejšia diskusia o spravodlivých a správnych prístupoch
k riešeniu týchto problémov. Na druhom konci celého cyklu by zas mala stáť jednoznačná
potreba overovať si účinnosť a zmysluplnosť všetkých realizovaných politík. Rezignovaním
na túto ambíciu sa popiera základný princíp spravovania verejných vecí vo verejnom záujme.
Celkovo možno konštatovať, že vyhodnocovanie politík a opatrení je stále slabinou tvorby
verejných politík na Slovensku, aj keď sa postupne zlepšuje.6 Odmietanie zberu citlivých
údajov a hľadania spôsobu ich korektného získavania však túto slabú stránku výrazne
prehlbuje. Absencia takýchto údajov totiž bráni čo najlepšiemu poznaniu reality ako základu
pre identifikáciu problémov a riešení, ako aj meraniu dôsledkov na rôzne skupiny obyvateľov.
Existencia iba všeobecných súborov dát, nerozčlenených podľa rôznych parametrov,
a osobitne dôvodov, ktoré sú považované za najčastejšie príčiny diskriminácie, výrazne
zjednodušuje nazeranie na spoločnosť a v konečnom dôsledku homogenizuje všetkých

6

Pozri napríklad časť o monitoringu a evaluácii v Stratégii integrácie Rómov do roku 2020.
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obyvateľov. V dôsledku toho často nemôžeme určiť, vo vzťahu k akým skupinám ľudí
politiky fungujú úspešne a vo vzťahu ku ktorým zas zlyhávajú. Údaje členené podľa rôznych
charakteristík (napríklad národnosť, sexuálna orientácia) by predstavovali zásadnú nadstavbu
pre možnosť podrobnej analýzy efektívnosti a spravodlivosti politík.
V tejto súvislosti je vhodné pozastaviť sa pri jednej zo základných dilem prístupu
k znevýhodneným skupinám. Najmä vo vzťahu k rómskym komunitám sa dlhodobo diskutuje
o dileme mainstreaming verzus targeting. Teda či k riešeniu problémov Rómov pristupovať
z perspektívy univerzálnych verejných politík (mainstreaming), alebo realizovať špeciálne
zacielené programy a opatrenia (targeting). V zásade panuje zhoda, že optimálne je vhodné
kombinovať oba prístupy. Ak by sa totiž riešili problémy rómskych komunít iba
špecializovanými nástrojmi, fakticky by došlo, najmä s ohľadom na rozsah problémov
v týchto osídleniach, k paralelnému systému verejnej správy, čo zároveň nesie riziká
prehlbovania inštitucionálnej segregácie. Je takisto nereálne myslieť si, že situáciu Rómov na
Slovensku možno vyriešiť iba prostredníctvom osobitne cielených opatrení.
Vo vzťahu k cieleným politikám na znevýhodnené skupiny je už samotný monitoring
a vyhodnocovanie prostriedkom na získanie de facto údajov o znevýhodnených skupinách.
Rozsah cielených politík, ktoré možno s istým zjednodušením nazývať aj dočasnými
vyrovnávacími opatreniami, je na Slovensku však stále veľmi úzky. Jedným z dôvodov je
nedostatočný spoločenský a politický konsenzus o príčinách a dôsledkoch znevýhodnení
rôznych sociálnych skupín, a teda absencia vôle na intenzívnejšie prekonávanie prekážok,
ktorým tieto skupiny čelia.
Vo vzťahu k univerzálnym politikám sa však otázka zberu citlivých údajov stáva
kľúčovou. Ak prijmeme predpoklad, že ciele verejných politík by mali byť spravodlivé
a efektívne, tak nezbieranie skupinovo členených dát (minimálne v rozsahu diskriminačných
dôvodov) je prekážkou pre vyhodnocovanie plnenia týchto cieľov. Jedným z definičných
aspektov spravodlivých politík je práve imperatív rovnosti, ktorému sme sa venovali
v predošlej kapitole. Ak by sme aj opomenuli túto oblasť a pripustili, že štát nemá dostatočnú
motiváciu bojovať proti diskriminácii a tak napomáhať spravodlivejšie usporiadanie
spoločnosti, stále ostáva prítomný parameter efektívnosti. Ten v zásade vyjadruje snahu
o dosahovanie maximálnych prínosov verejných politík. Predstavuje základnú voľbu
obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb. Ak sa má štát správne rozhodovať o svojich
prioritách, jedným z rozhodujúcich faktorov sú tie ekonomické, napríklad návratnosť
investície. Je pritom známe, že práve znevýhodnenie istých skupín obyvateľstva (založené
jednak na predsudkoch a diskriminácii a taktiež na nerovnosti šancí) spôsobuje menšiu
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návratnosť vynaložených prostriedkov, teda hospodárske straty zo sociálneho vylúčenia.7
Merať tieto straty je však možné iba vtedy, ak máme k dispozícii dáta o znevýhodnených
skupinách. Zber skupinovo členených údajov by z ekonomického hľadiska predstavoval
prínos jednak v rovine porovnania nákladov a výnosov jednotlivých politík a na druhej strane
by umožňoval oveľa lepšie rozhodovanie o vhodnosti a výnosnosti investícií do prekonávania
bariér, ktoré znižujú efektívnosť verejných politík. Zjednodušene povedané, dalo by sa
napríklad začať uvažovať takýmto spôsobom – Ak by rómske dieťa z marginalizovanej
komunity navštevovalo materskú školu, o koľko by sa znížili náklady na jeho ďalšie
vzdelávanie? O koľko by sa zvýšila pravdepodobnosť, že bude v dospelosti zamestnané?
Alebo ešte všeobecnejšie, ako sa nám vráti jedno euro, ktoré investujeme do človeka so
znevýhodnením?8
Zbieranie citlivých údajov by v neposlednom rade umožnilo oveľa lepšie porozumieť
aj miere, do akej sa na životnej situácii jednotlivcov podieľa jeho sociálna situácia a do akej
zas príslušnosť k istej znevýhodnenej skupine. Bolo by možné kombinovať jednotlivé
parametre z takýchto súborov dát a napríklad analyzovať, aké sú rozdiely medzi rómskou
populáciou zo segregovaných osád a integrovanými Rómami. Takéto porovnanie by fakticky
zodpovedalo na otázku, v akej miere rozhoduje o znevýhodnení Rómov práve rasizmus
a diskriminácia.

7

Napríklad MARCINČIN A., MARCINČINOVÁ Ľ.: Straty z vylúčenia Rómov. Nadácia otvorenej spoločnosti,
2010.
Poskytnúť odpovede na tieto otázky sa niekedy pokúšajú rôzne štúdie a výskumy, ale tvorcovia verejných
politík si zatiaľ neosvojili tento spôsob premýšľania o návratnosti investícií do sociálnej oblasti.
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NÁRODNOSŤ A ETNICITA PRI ZBERE
ŠTATISTICKÝCH A OSOBNÝCH DÁT
Jarmila Lajčáková
Abstrakt
Príspevok objasňuje obsahy pojmov etnicita a národnosť v regionálnom, historickom
a ideologickom kontexte špecifickom pre Slovensko. Pri návrhu, ako ich používať pri zbere
dát, vychádzam z týchto osobitosti a súčasne aj z dominantnej paradigmy sociálnych vied,
ktorá chápe etnické a národnostné skupiny ako výsledok sociálneho konštruovania.
Navrhujem, aby základom pre definovanie etnickej skupiny nebol stupeň vývoja, ale
akýkoľvek znak, napríklad jazyk, spoločná kultúra či minulosť, ktorý určitá skupina pociťuje
ako dôležitý pri sebadefinovaní spoločne so subjektívnym kritériom pocitu spolupatričnosti.
Termín národnostná menšina by bolo vhodné nahradiť pojmom národná menšina tak, aby sme
sa vyhli práve prisudzovaniu významu stupňu kultúrneho, sociálneho či ekonomického
rozvoja. Na účely tvorby menšinovej politiky a zberu dát sa javí ako vhodné delenie etnických
a národných skupín, pričom deliacim kritériom sú politické ambície.
Kľúčové slová
Etnicita, národnosť, etnická menšina, národ, národná a národnostná menšina, menšinové
práva, Rómovia
Úvod
Cieľom zborníka je poukázať na možnosti zberu dát potrebných pre štát na prijatie politiky,
ktorá by pomohla odstrániť diskrimináciu, sociálne vylúčenie či iné formy znevýhodnenia
etnických a národnostných menšín na Slovensku. Dáta o etnicite a národnosti, ktoré
poukazujú na nerovnosti vo vzdelaní, bývaní či poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú
dôležité aj na to, aby obete diskriminácie, najmä v jej nepriamej forme, mali šancu úspešne sa
domáhať súdnej ochrany.
V centre tejto diskusie sú kategórie národnosti a etnicity, resp. národnostnej a etnickej
skupiny a menšiny. Etnicita a národnosť sú jednými zo zdrojov identity ľudí, môžu byť tiež
základom pociťovania spolupatričnosti, kategorizovania toho druhého patriaceho k odlišnej
etnickej či národnostnej skupine, a teda aj dôvodom pre nespravodlivé zaobchádzanie
(podrobnejšie pozri v prílohe k historickému exkurzu). Keďže slovenský právny poriadok
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neobsahuje definície národnostnej menšiny ani etnickej skupiny, neprekvapuje, že
neupresňuje ani termíny etnicity a národnosti.
Mojím cieľom je objasniť obsah termínov v kontexte zberu dát. Moje návrhy o tom,
ako by sa mohli tieto pojmy chápať, môžu slúžiť aj pri všeobecnejšej diskusii o tvorbe
menšinovej politiky. Keďže téma je mimoriadne široká a mohla by sa skúmať z pohľadu
viacerých spoločenskovedných disciplín, príspevok zúžim s ohľadom na ambície projektu.
Domnievam sa, že z tohto uhla pohľadu je dôležité zamerať sa na historický a ideologický
kontext, ktorý ovplyvnil formovanie obsahu etnicity a národnosti. Normatívne odporúčanie
o tom, ako by sa mali používať pri zbere dát, by malo do istej miery tento špecifický kontext
reflektovať. Ide o kategórie, ktoré sa v slovenskom jazyku používajú výrazne odlišne ako
napríklad v anglickom.
V prvej časti textu sa zameriavam na tri etapy, ktoré boli podľa môjho názoru
významné z hľadiska konštruovania obsahu národnosti a etnicity: 1. obdobie budovania tzv.
nových národov v 19. storočí a vplyv nemeckých filozofov nacionalizmu, 2. medzivojnový
systém ochrany menšinových práv a 3. povojnovú marxisticko-leninskú ideológiu, ktorá tiež
významne prispela k formovaniu ich obsahu. V druhej časti načrtávam, ako tieto termíny
ovplyvnili slovenské právo.9 Argumentujem, že národnosť charakterizuje najmä spoločný
jazyk, kultúra, minulosť a často aj pripomínanie spoločných historických krívd. Etnicita je
tiež vnímaná najmä cez kultúrne rozdiely. Považuje sa však za širší pojem. Etnickou skupinou
sa označuje aj menšina, ktorá je na pomyselne nižšom stupni kultúrnej a ekonomickej
vyspelosti. Z diskusie o Rómoch ako o etniku sa ukazuje, že pri takejto kategorizácii sa
pripisujú sociálne významy aj fyzickým odlišnostiam.
V závere môjho príspevku navrhujem chápanie, ktoré síce do istej miery rešpektuje
špecifický regionálny kontext, ale súčasne korešponduje aj s medzinárodným právom a najmä
výskumom v sociálnych vedách. Základom pre definovanie etnicity by nemal byť stupeň
vývoja, ale akýkoľvek znak, akým je jazyk, spoločná kultúra či minulosť, ktorý určitá skupina
pociťuje ako dôležitý pri svojom sebadefinovaní. Spoločne s takýmto objektívnym znakom je
dôležité aj subjektívne pociťovanie. Termín národnostná menšina navrhujem nahradiť
pojmom národná menšina, aby sme sa vyhli práve prisudzovaniu významu stupňu kultúrneho,
sociálneho či ekonomického rozvoja. Na účely tvorby menšinovej politiky a zberu dát sa javí
ako analyticky vhodné delenie etnických a národných skupín. Rozlišovacím kritériom sú

9

Domnievam sa, že aj spôsob, akým sa používajú vo verejnej diskusii. Takéto hodnotenie však vyžaduje
rozsiahlejší výskum, ktorý prekračuje možnosti môjho príspevku a zamerania projektu.
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politické ambície národných skupín, ako napríklad záujem o uznanie menšinových práv, ktoré
sa neprejavujú v etnických skupinách.
Formovanie významu pojmov národ, etnicita, národnosť v historickom kontexte
Významy pojmov ako národ, národnosť, národnostná, národná a etnická menšina sa začali
v stredoeurópskom regióne formovať približne v 19. storočí. Toto obdobie sa v literatúre
o nacionalizme označuje aj ako obdobie budovania tzv. nových národov, medzi ktoré sa
zaraďujú aj Slováci.10 Tzv. slovenských národných buditeľov v tom čase ovplyvnili nemeckí
filozofi nacionalizmu. Najvýraznejšou postavou bol zrejme Gottfried von Herder, ktorý
rozvinul myšlienku Volk – národa. Národ definoval ako komunitu založenú na pokrvných
zväzkoch, ktorú charakterizuje najmä spoločný jazyk, kultúra, náboženstvo a súbor zvykov.
Podľa Herdera mal každý národ právo rozvíjať vlastné národné politické inštitúcie bez
zásahov iných národov a tak prejaviť svoj osobitný národný charakter. Takisto každý národ
má právo na samostatný štát. Na Herderou teóriu nadviazali viacerí nemeckí filozofi. Medzi
nimi napríklad Fichte zdôrazňoval jazyk ako zjednocujúcu a súčasne odlišujúcu
charakteristiku národov. Každý národ mal podľa neho svoju špecifickú misiu, ktorú pomohol
realizovať samostatný štát.11
Idea národov definovaných na základe kultúrnych a jazykových kritérií, ako aj
myšlienka, že každý národ má právo na vlastný štát, sa rozšírili v strednej a vo východnej
Európe. Herderove myšlienky slovanských národov ako nepoškvrnených sa stali základom
pre národné projekty aj u slovenských národných buditeľov. Takíto buditelia nových národov
v tom čase kritizovali jeden z prvých národných štátov v tomto regióne – Uhorska. Známy
národnostný zákon z roku 1868 deklaroval príslušnosť všetkých občanov k politickému
uhorskému národu a zároveň práva príslušníkov národnostných menšín. V praxi však

10

Teoretici nacionalizmu zvyčajne rozlišujú medzi dvoma typmi etnokultúrnych skupín zapojených do
nacionalistických procesov počas 19. storočia. (1.) „Vládnuce“, „staré“ alebo „historické“ národy, akými sú
napríklad Francúzi, Angličania či Dáni. Ide o národy, ktoré charakterizuje nadobudnutie národnej identity
a národného povedomia počas raného kapitalizmu a pred formulovaním doktríny nacionalizmu. Tieto národy
v tom čase tvorili samostatné štátne útvary. (2.) „Malé“, „nové“ alebo „nehistorické“ národy sú tie, ktoré
formovali, resp. konštruovali svoju národnú identitu v období, keď im vládla iná národná skupina. Príkladmi
takýchto národov sú Slováci, Česi či Chorváti. Väčšina z týchto národov získala samostatnosť po prvej svetovej
vojne. Pozri SETON-WATSON, R. W. (published under Scotus-Viator): Racial Problems in Hungary. London :
Archibald Constable & Co. Ltd. 1908. s. 15 – 87 a s. 143 – 149; Hroch, M.: Social Preconditions of National
Revival in Europe. New York : Columbia University Press, 2000. s. 8 – 10.
11
MUSGRAVE ,Thomas D.: Self-determination and National Minorities. Oxford : Oxford University Press,
2002. s. 4 – 6.

I. Východiská uvažovania o potrebe zberu dát, limity a možnosti

/ 25

podporoval kultúrne asimilačné opatrenia.12 Práve v tomto období sa začína v tomto regióne
formovať termín národnosť. Nemaďarské menšiny sa začínali nazývať národnosťami,
„v dôsledku čoho vznikal dojem, že sú menšie“13, menej vyspelé a menej politicky dôležité.
Formovanie samostatného štátu na základe práva na sebaurčenie založené na takýchto
ideách nacionalizmu je charakteristické práve pre stredoeurópsky a východoeurópsky región.
Právo na sebaurčenie je interpretované ako „exluzivistické a partikularistické (...) tým, že
pripisuje primárnu dôležitosť skupine viac ako jednotlivcov“14, čím sa odlišuje od
západoeurópskeho modelu sebaurčenia.15 V západnej Európe sa termínom národ označuje
predovšetkým politická komunita a národnosť znamená občiansku príslušnosť.
Koncept národného štátu v strednej a vo východnej Európe, ktorý by bol založený na
korelácii medzi hranicami národa a štátu v etnicky zmiešanom regióne, bol ilúziou.
Zakreslenie hraníc štátov novovytvorených po prvej svetovej vojne tak, aby vznikli etnicky
homogénne krajiny, sa stalo nemožným. Spolu s novými štátmi vznikli tzv. národné menšiny
(angl. national minorities).16 Medzinárodná komunita rovnako ako novovytvorené štáty
vnímali existenciu týchto početných menšín na hraničných územiach a ich možný úmysel
spojiť sa s ich materským štátom ako hrozbu novovytvorenému politickému poriadku. Podľa
Thomasa Musgrava možné snahy o oddelenie týchto skupín viedli k redefinovaniu „častí
národov“ na „národné menšiny“. Tento termín nahradil ich vnímanie ako súčasť väčších
národov a súčasne im bránil v realizácií práva na sebaurčenie a spojenie s materským
štátom.17
Národným menšinám boli udelené menšinové práva, chránené systémom bilaterálnych
medzinárodných zmlúv.18 Tie im umožňovali do určitej miery vlastnú jazykovú a kultúrnu
reprodukciu. V prípade Československa vzorom pre menšinové práva bola mierová zmluva

12

Národnostný zákon, Act XLIV. z roku 1868, reprodukovaný v Seton-Watson 1908, supra poznámka 2,
Appendix III s. 429 – 433.
13
KISS, C.: Národnostné menšiny v strednej Európe – definície a typológie. In: Plichtová, J. (ed.): Minority
v Politike: kultúrne a jazykové práva. Bratislava : Československý výbor európskej kultúrnej nadácie, 1992. s.
61.
14
Musgrave: Self-determination and National Minorities, 2d ed. Oxford : Oxford University Press, 2002. s. 6.
15
Tamže s. 6.
16
Tamže s. 27
17
Tamže s. 38 – 42
18
Ochrana menšinových práv v tom čase mala byť zabezpečená novovytvorenou Ligou národov a jej kvázi
súdnym orgánom Stálym súdom medzinárodnej spravodlivosti. The Permanent Court of International Justice
(PCIJ).
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medzi mocnosťami spojenými a združenými s Československom,19 podľa ktorej „rasové,
náboženské a jazykové menšiny“ boli synonymom pre „národnostné menšiny“.20
Medzinárodné zmluvy definíciu takýchto národných menšín neobsahovali. Definoval
ju však Stály súdny dvor Medzinárodného súdu pre spravodlivosť ako „skupinu osôb žijúcich
v určitej krajine alebo lokalite, u ktorej základom pociťovanej solidarity je spoločná rasa,
náboženstvo, jazyk alebo tradície a ktorá má záujem zachovať si svoje tradície
prostredníctvom náboženských obradov, výchovy detí v súlade s tradíciami svojej rasy
a poskytovaním vzájomnej pomoci.21
Československé právne normy preberajúce medzinárodné záväzky neobsahovali
definíciu národnostných menšín.22 Téma definícií sa však stala predmetom živej debaty najmä
v období pred sčítaním ľudu.23 Podobne, ako je to v súčasnosti, výsledky sčítania boli dôležité
z hľadiska implementácie menšinových práv. Akademici v tom čase diskutovali najmä o tom,
či prináležanie k národnosti (či už dominantnému národu, alebo národnostnej menšine) by
malo byť založené na subjektívnej vôli jednotlivca alebo na základe nejakého objektívneho
kritéria.24 Objektívnym kritériom bol v tom prípade materinský jazyk alebo jazyk, ktorý
jednotlivec najlepšie ovládal. Témou bolo aj to, či príslušnosť k jazykovej menšine znamená
to isté ako prináležanie k národnostnej menšine.
Sčítania v roku 1921 a 1931 napokon zbierali dáta o národnosti na základe
objektívneho kritéria – materinského jazyka. V roku 1921 bola národnosť definovaná ako
„kmeňové prináležanie, ktorého hlavným atribútom je typicky materinský jazyk“.25 Židia mali
výnimku, ktorá im umožňovala deklarovať židovskú národnosť bez ohľadu na ich jazyk.
Cenzus výslovne zakazoval deklarovanie prináležania k určitému teritóriu.26 Pri sčítaní ľudu
v roku 1931 nebola národnosť zadefinovaná. Dáta o národnosti sa zbierali podľa
materinského jazyka.27 Len vo výnimočných situáciách, keď osoba neovládala jazyk, ktorý by
bol považovaný za jej materinský jazyk, mohla deklarovať inú národnosť ako jazyk, ktorý
19

Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and Czechoslovakia, 10. september, 226 C.T.S.
170, čl. 8 – 9.
20
CLAUDE, I. Jr.: National Minorities, an International Problem. Cambridge : Harvard University Press, 1955.
s. 17; Boháč, A. (a): Národnost a jazyk při sčítání lidu. In: Národnostní obzor. 1931, roč. 1, s. 105.
21
Greco-Bulgarian Communities Case (1932) PCIJ Reports, Series A/B, No. 44, 4,21.
22
Boháč, supra poznámka 12, s. 105.
23
Pozri napríklad tamže; KREJČÍ, D.: Národnost a jazyk při sčítání lidu. In: Národnostní obzor. 1931. roč. 1 s.
172; odpoveď Krejčímu v BOHÁČ, A.: Moje odpověd. In: Národnostní obzor 1931. roč. 1. s. 177.
24
Boháč (a), supra poznámka 12 s. 105.
25
Tamže s. 13.
26
Tamže
27
Dáta sa zbierali na základe individuálnej sebaidentifikácie. Ale v prípade, ak sa sčítací komisár domnieval, že
údaj o národnosti bol nepravdivý, mohol podať sťažnosť. Pozri napríklad v Slávik, J.: Jak bylo provedeno
sčítání. In: Národnostní obzor. 1931. roč. 1. s. 241 – 242.
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používala.28 Dôležitosť materinského jazyka ako základného kritéria prináležania k menšine
z pohľadu štátu dokumentuje aj rozsah menšinových práv. Tie sa zameriavali najmä na
vytváranie možností na používanie menšinových jazykov. 29
Pre formovanie významu národnosti, národa a etnicity bolo ďalším dôležitým
momentom povojnové interpretovanie marxisticko-leninskou teóriou v Československu.
V marxisticko-leninskej teórii národy a nacionalizmus boli historickými kategóriami
vznikajúcimi v epoche raného kapitalizmu. Podľa Marxa a Engelsa zápas o národnú slobodu
bol začiatkom boja za lepšie zorganizovanú a spravodlivejšiu spoločnosť. Národy mali byť
základom organizácie medzinárodnej spoločnosti budúcnosti.30 Marx a ešte výraznejšie
Lenin31 a Stalin podporovali právo národa na sebaurčenie. „Národ má právo rozhodnúť
o svojom osude.32 Iba sám národ má právo násilne zasahovať do života svojho národa, zničiť
svoje školy a ďalšie inštitúcie, porušiť zvyky a tradície, potlačiť jazyk a obmedziť svoje
práva.33 Právo národov slobodne určiť svoj osud je garanciou ich plného ekonomického,
sociálneho a kultúrneho rozvoja a spôsobom, ako bojovať proti medzinárodným konfliktom.
Mier však bolo možné dosiahnuť iba v režime socializmu. 34
Najvýraznejšie sa na charakterizovanie národa zameral Stalin. Národ definoval ako
„historicky konštituovanú, stabilnú komunitu ľudí, formovanú na základe spoločného jazyka,
teritória, ekonomického života a spoločného psychologického zloženia prezentovaného
v spoločnej kultúre“. 35 Stalin odmietol myšlienku národa ako „mystickej a nemateriálnej“36
entity. Jeho chápanie bolo historicky a materiálne determinované.37 Spoločný jazyk zohrával
podľa neho v prvom rade sociálnu úlohu v národnom rozvoji.38 Spoločný jazyk spĺňa potreby
ekonomickej výmeny v socialistickom rovnako ako kapitalistickom národe.39
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Boháč, A. (a), supra poznámka 12 s. 111.
Menšiny mali garantované právo na používanie svojich jazykov v ústnej alebo písomnej forme pred súdmi,
mali právo založiť si vlastné charitatívne organizácie a najmä menšinové školy, články 7 – 8 Československej
ústavy, zákon č. 121/1921 Zb.
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DAVIS, H. B.: Nationalism & Socialism: Marxism and Labor Theories of Nationalism to 1917. New York &
London : Monthly Review Press, 1967. s. 15.
31
Connor, W.: The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy. Princeton, New Jersey :
Princeton University Press, 1984. s 11 a 30.
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STALIN, J. V.: Marxism and the National Question. In: Stalin, J. V.: Works. Moscow : Foreign Publishing
House. 1953. zv. 3. s. 323.
33
Tamže s. 321.
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Tamže s. 322.
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Tamže s. 307.
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Tamže s. 312.
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Tamže s. 309.
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Fedoseyev, P. N. et. al.: Leninism and the National Question, trans. by Vic Schneierson. Moscow : Progress
Publishers. 1977. s. 33 – 34.
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Okrem kategórie národa Stalin uznával tiež existenciu národných menšín. Podľa neho
kľúčovým riešením národnej otázky je uznanie regionálnych menšinových autonómií.40
Národné menšiny sú podľa neho skupiny žijúce na teritóriu iných národov, ktoré nechcú
neprirodzené spojenie so svojimi materskými krajinami, ale „skutočné práva v lokalitách,
ktoré obývajú“. 41 Podľa sovietskych komentátorov národné menšiny sú kvalitatívne podobné
národom, ak nie také isté. Národné menšiny sú malé časti cudzích národov, ktoré sa časom
stali sociálne, ekonomicky a kultúrne prepletenými s hosťujúcim národom.42
Marxisti klasifikovali skupiny podľa stupňa ich vývoja. Etnické skupiny boli na
nižšom stupni ekonomického a kultúrneho vývoja. Išlo o menej početné komunity, často
roztrúsené, ktorým chýbala sociálna súdržnosť. Etnické skupiny majú aj menej rozvinutý
jazyk najmä v písomnej forme, často udržiavaný len v rodinnom kruhu.43 V rámci
marxisticko-leninskej teórie národných vzťahov etnické skupiny, rovnako ako národné
menšiny, by mali mať garantovanú reálnu rovnosť, ktorú im umožní slobodný a plný rozvoj
prostredníctvom pomoci rozvinutejších národov.44 Marxisticko-leninská podpora diverzity
bola len predpokladom „vyššieho štádia rozvoja národov“ – ich asimilácie a vymiznutia
národných rozdielov v rámci socializmu. 45
O presadenie marxisticko-leninskej teórie národov do medzinárodného práva sa
pokúsil aj sovietsky delegát pri príprave článku 27 medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach, ktorý je základom menšinovej ochrany. Delegát navrhol Komisii pre
ľudské práva nahradiť termín etnické, náboženské a jazykové menšiny v článku 27 termínom
národná menšina. Národnú menšinu definoval ako historicky formovanú komunitu ľudí, ktorá
je charakterizovaná spoločným jazykom, spoločným teritóriom, spoločným ekonomickým
životom a spoločnou psychologickou štruktúrou, ktorá sa prejavuje v spoločnej kultúre.46
Podľa zápisov komisie delegáti, ktorí podporovali návrh sovietskeho delegáta, presadzovali,
aby tieto skupiny mali v článku garantované právo na používanie svojho jazyka, zakladanie
národných škôl, múzeí, knižníc, kultúrnych a iných vzdelávacích inštitúcií. Komisia napokon
tento návrh zamietla a zostala pri pôvodne navrhovanom znení „etnických“ menšín.
Neznamenalo to však zamietnutie navrhovaných menšinových práv, ale zabezpečenie čo
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najširšej skupiny menšín požívajúcej ochranu článku 27 ešte „pred tým, ako sa z nich stanú
národné menšiny“, bez ohľadu na to, či sa rozvinú, alebo nerozvinú týmto spôsobom.“47
Marxistická teória národov výrazne ovplyvnila menšinovú politiku v komunistickom
Československu.48 Z hľadiska definovania pojmov národnosti a etnicity je zaujímavý najmä
spôsob, akým boli vylúčení z menšinovej ochrany Rómovia. Ideologicky tento prístup
zdôvodnil najmä Jaroslav Sus vo svojej publikácii Cikánská otázka z roku 1961. Sus
argumentoval, že Cigáni nie sú ani národom, ani národnostnou menšinou. Vo svetle
objektívnych podmienok sa takýmito komunitami ani stať nemôžu.49 Sus založil svoju
argumentáciu na analýze ich fyzických odlišností, jazyka, kultúry, ekonomického života
a psychologickej povahy.
Podľa Susa napriek ich odlišnému fyzickému vzhľadu, Cigáni nie sú čistou rasou,
keďže sa miešali s okolitou populáciou.50 Kočovný životný štýl Cigánov, negramotnosť
a absencia z trhu práce a nerozvinutá kultúra prispeli k stagnácii cigánskeho jazyka, ktorý
nebol rozvinutý v štandardnej podobe. Sus sa navyše domnieval, že neexistovali možnosti na
rozvoj cigánskeho jazyka.51 Nízky ekonomický stupeň rozvoja spôsobil aj ich kultúrnu
stagnáciu. Cigánska veľmi obmedzená kultúra bola podľa jeho názoru len interpretáciou
kultúry okolitých kultúr.52 Kočovný spôsob života a primitívna výroba nástrojov spôsobila
ekonomické zaostávanie Cigánov. Cigáni si podľa Susa nerozvinuli samostatný ekonomický
život, ale zostávajú v závislosti od kontaktu s populáciou, na okraji ktorej žijú.53 Ekonomická
a sociálna zaostalosť spôsobila, že Cigáni nadobudli negatívne psychologické vlastnosti,
k akým patrila tendencia klamať, ale aj zmysel pre súdržnosť, naivita a nedôvera.54 Na
základe týchto argumentov Sus konštatoval, že Cigáni nie sú národnostnou menšinou, ale
sociálnou skupinou. Riešením cigánskej otázky je podľa jeho názoru programová asimilácia
do sociálne a kultúrne vyspelej socialistickej spoločnosti. 55
Komunisti tak označili Rómov ako „občanov cigánskeho pôvodu“, ktorí na rozdiel od
uznaných národnostných menšín nemali právo deklarovať svoju etnicitu vo verejných

47

Tamže
Rozsah menšinových práv však zaostával za podporou kolektívnych práv a deklarovanou regionálnou
autonómiou, na čo upozorňovala najmä maďarská menšina. Politika štátu však nedosiahla posledné štádium
programovej asimilácie do väčšinového národa.
49
SUS, J.: Cikánská otázka v ČSSR. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1961. s. 11.
50
Tamež s. 20 – 26.
51
Tamže s. 32.
52
Tamže s. 35 – 38.
53
Tamže s. 56 – 57.
54
Tamže s. 58 – 62.
55
Tamže
48

30 /

Dáta o rovnosti v slovenskej realite

sčítaniach ľudu. Namiesto toho občanov cigánskeho pôvodu označili do sčítacích hárkov
komisári

značkou,

indikujúcou

tzv.

cigánsky

pôvod.56

Označenie

vychádzalo

z antropologických kritérií a súčasne označovalo aj sociálny status a stupeň asimilácie.
Zborník z roku 1976 tiež uvádza široko rozšírené názory, že Cigáni nie sú
národnosťou a vzhľadom na objektívne podmienky sa ňou ani nemôžu stať.57 Autori však
o Cigánoch píšu ako o osobitnej etnickej skupine, ktorá nie je ani národnosť, ani národ. Ich
vývoj „ustrnul medzi rodovo-kmeňovým a národnostným etnickým okolím“.58 „Zdôvodnenie
takejto kategorizácie vychádzalo z neexistencie spoločného územia a z toho, že nedospeli do
štádia triednej spoločnosti. Ich rozptyl v inoetnickom prostredí tiež znemožňuje vytvorenie
vlastnej národnosti.“59
Vývoj po roku 1989
Spoločenské zmeny po roku 1989 podporili zmeny základných normatívnych zdrojov
organizácie spoločnosti najmä zárukou základných občianskych a politických práv. Kategória
národa však možno intenzívnejšie dostáva svoj politický význam. Slovenská republika v roku
1993 vzniká na základe práva na sebaurčenie národa Slovákov.60 Slovenská ústava zakazuje
diskrimináciu národnostných menšín a chráni niektoré práva príslušníkov národnostných
menšín a etnických skupín.61 Za národnostnú menšinu boli v roku 1991 uznaní aj Rómovia.62
Toto uznanie by malo aspoň teoreticky garantovať rovnaký prístup k menšinovým právam
a ochranu pred diskrimináciou.
Špecifikom

slovenského

právneho

poriadku

zostáva

neexistencia

definície

národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny. Všetky uznané menšiny sú definované pritom
ako národnostné menšiny. Ústava deklaruje iba dve podmienky na prístup k menšinovým
právam – prejavenie prináležania k menšine a slovenské občianstvo.63 Prináležanie
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k národnosti je založené na vlastnej deklarácií aj pri sčítaní obyvateľov.64 Definovanie
národnosti v samotných právnych predpisoch nenájdeme.
Na to, aby som presne vymedzila spôsob, akým sa používajú tieto kategórie
v politickej a verejnej diskusii v súčasnosti, by bola potrebná pomerne rozsiahla diskurzívna
analýza. Jej realizácia by však prekračovala možnosti tohto projektu. Na načrtnutie
približného spôsobu, akým sa pojmy národ, národnostná menšina a etnická skupina
používajú, si pomôžem jedným z mála zdrojov slovenského práva, ktorý sa témou zaoberá –
komentárom k Trestnému zákonu z pera prominentných slovenských trestných právnikov.
Harald Stiffel a kol. definujú národ ako „historicky utvorivšie sa spoločenstvo ľudí,
ktorého integrujúcimi znakmi sú spoločný jazyk a kultúra, územie, hospodársky život,
psychické založenie a uvedomenie si vlastnej národnej existencie“.65 Za národnostnú menšinu
považujú skupinu obyvateľstva, resp. časť iného národa, ktorá je v štáte v menšine vo vzťahu
k štátotvornému národu. (...) Príslušníci národnostnej menšiny sa od štátotvorného národa
odlišujú jazykom, kultúrou, náboženskými zvyklosťami a pôvodom.66 Za etnickú skupinu
považujú historicky vzniknutú skupinu ľudí, ktorá má spoločný pôvod, osobité kultúrne
znaky, mentalitu, tradície, prípadne osobitý spôsob života. Príslušníci daného etnika podľa
Stiffela a ďalších majú vlastný „názov alebo meno, ktorým sú označovaní, a majú povedomie
vzájomnej spolupatričnosti a súčasne odlišnosti od iných spoločenstiev. Etnická skupina
spravidla presahuje hranice jedného štátu. U nás ide napríklad o Rómov“.67
Z definícií v Trestnom práve je zrejmé, že právne normy neexistujú vo vákuu, ale
obsah im dáva práve história. Názory trestných právnikov sa výrazne prelínajú so Stalinovou
definíciou národa a národnosti. Súčasne akceptujú istú diferenciáciu národnostných menšín
a etnických skupín na základe stupňa hospodárskeho a kultúrneho vývoja, t. j. národnostná
menšina je viac kultúrne a ekonomicky rozvinutá, resp. vyspelá, na čo poukazuje najmä
zaradenie Rómov ako etnickej skupiny napriek ich oficiálnemu uznaniu ako národnostnej
menšiny. Práve takéto vnímanie etnicity na základe primárne antropologických a kultúrnych
odlišností je základom pre pripisovanú etnickú identitu, ktorá sa však môže odlišovať od
vnútorného pociťovania jednotlivca.
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Podľa môjho názoru definície pre účely trestného práva, a teda posudzovania etnicky
a národnostne podnecovaných trestných činov potvrdzujú (neprekvapivý) vplyv marxistickoleninskej ideológie. Tá bola v bývalom Československu interpretovaná práve v kontexte
teórie nacionalizmu z obdobia tzv. budovania nových národov, ktoré ich konštruovali najmä
na základe jazykových a kultúrnych odlišností.
Národnosť a občianstvo sa pritom chápu ako dve odlišné kategórie. Ak v angličtine sa
používa národnosť ako synonymum pre občianstvo, v slovenčine, podobne ako v iných
slovanských jazykoch, je označením prináležania ku kultúrnej komunite. Domnievam sa, že
pri používaní termínu národnosť v spojení s menšinou, teda národnostná menšina, si
slovenský právny poriadok zachoval rezíduum z čias prvého národnostného zákona z roku
1867, ktorý naznačuje, aspoň v symbolickom zmysle, menšiu významnosť.
Etnicita a národnosť pri zbere dát
Ako sa vyrovnať s historickým a spoločenským kontextom, ktorý ovplyvňuje interpretáciu
kategórií, a s ním súvisiacou protirečivosťou v samotnom právnom poriadku pri zbere dát
o etnicite a národnosti? Pri zbere dát o etnicite by sme mali pristupovať k jej definovaniu
v zmysle ich vnímania v medzinárodnom práve, ktoré ju považuje za širšiu kategóriu ako
národnosť. Podľa článku 27 medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
a práce UNESCO je etnicita založená skôr na kultúrnych odlišnostiach, ktoré sú alebo aj nie
sú sprevádzané odlišnými fyzickými charakteristikami.68 Charakterizujúcimi znakmi pre
určitú etnicitu môže byť zrejme najčastejšie, ale nie výlučne jazyk.
Podľa môjho názoru je dôležité rešpektovať výskum v sociálnych vedách, ktorý
pomerne jednoznačne odmieta primordiálne tézy o biologickom pôvode či genetických
determinantoch etnicity a etnických skupín. Etnicita a etnické skupiny, rovnako ako
národnosť a národnostné skupiny, sú sociálne konštrukty, ktoré môžu, ale nemusia pripisovať
sociálny význam fyzickým vlastnostiam, ako napríklad farba pokožky. Sú spôsobom
klasifikácie, ktoré dostávajú aj politický význam práve organizáciou štátnej moci či priznaním
menšinových práv a ochranou pred diskrimináciou. Etnické skupiny môžu medzi sebou
vytvárať hranice na základe množstva znakov ako kultúra, najmä jazyk, zvyky, spoločná
minulosť, väzba na určité teritórium, spoločná minulosť, najmä historické krivdy, a mnohé
ďalšie.
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Prísnejší test na posudzovanie etnickej menšiny navrhuje Janka Debrecéninová, ktorá
vo svojom komentári k antidiskriminačnému zákonu kritizuje tiež definície trestných
právnikov týkajúcich sa pojmu etnická skupina. Za problematické považuje najmä
poukazovanie na tzv. spoločnú mentalitu, keďže je „otázne, do akej miery môže mať určitá
skupina spoločnú ,mentalitu‘ a či tvrdenie o spoločnej ,mentalite‘ práve v kontexte
definovania etnicity nemá skôr efekt posilňovania predsudkov a stereotypov o určitých
skupinách a jednotlivcov k nim patriacim“.69
V komentári navrhuje test, ktorý aplikoval House of Lords vo Veľkej Británii
v prípade Madla and another v Dowell Lee and another (1983) 2 AC 548. Za etnickú
skupinu, podľa interpretácie House of Lords, možno považovať len takú skupinu, ktorá sa za
ňu sama považuje a je za ňu považovaná aj ostatnými, a to prostredníctvom určitých
charakteristík. Za nevyhnutné charakteristiky pritom považoval dlhú spoločnú históriu, ktorej
si je táto skupina vedomá ako niečoho, čo ju odlišuje od iných skupín a na ktorú uchováva
spomienky, vlastné kultúrne tradície, vrátane rodinných a spoločenských zvykov, často však
nie vždy spájané s náboženskými zvykmi. Za relevantné charakteristiky považuje spoločný
geografický pôvod alebo nízky počet spoločných predkov, spoločný jazyk, ktorý však nemusí
byť špecifický, spoločnú literatúru, spoločné náboženstvo, ktoré sa odlišuje od náboženstva
susediacich skupín, a skutočnosť, že takáto skupina predstavuje menšinu, ktorá je utláčaná
dominantou skupinou v rámci väčšej komunity.70
Keďže etnicita je sociálny konštrukt, vychádza predovšetkým z vnútorného
pociťovania jednotlivca, môžeme si klásť otázku, do akej miery je dôležité, aby odlišnosť
bola vnímaná aj okolím. Myslím si však, že tento aspekt môže mať odlišnú relevanciu
vzhľadom na kontext, v ktorom sa posudzuje. To znamená, ak ide o prípady diskriminácie
a zber dát s cieľom predchádzať nerovnakému zaobchádzaniu, preferovaným prístupom by
mala byť najmä pripisovaná etnická, resp. národná identita, na základe ktorej je jednotlivec
posudzovaný ako odlišný a následne sa s ním zaobchádza nerovnako, ako by sa zaobchádzalo,
keby k posudzovanej skupine nepatril. Na účely uznania menšinových práv, na druhej strane
je podľa môjho názoru dôležité, naopak, prihliadať na osobné pociťovanie, t. j. ak rodič chce
zapísať dieťa do menšinovej školy, nemalo by sa prihliadať na to, či ho za príslušníka ostatní
považujú.71
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Pri interpretácii národnosti by bolo vhodné nahradiť termín národnostná menšina
termínom národná menšina. Dôležité je nepripisovať význam kultúrnemu rozvoju, ktorý je
nevyhnutne etnocentricky posudzovaný. To znamená posudzovaniu toho, že napríklad
maďarská či rómska menšina sú na nižšom alebo vyššom kultúrnom stupni.72
Zachovanie rozdielu medzi etnickou a národnou menšinou môže byť vzhľadom na
historický kontext užitočné práve v súvislosti s politickou dimenziou kategórie národa.
Prikláňam sa k názoru odborníka na medzinárodné právo Felixa Ermaca, podľa ktorého
rozdiel medzi národnými menšinami a etnickými skupinami je v spoločnej politickej vôli.
Podľa Ermaca je národná menšina „taká skupina osôb, ktorá okrem vlastností
charakteristických pre etnické skupiny sa ako skupina vedome dožaduje práv, ktoré jej
umožňujú účasť v procese rozhodovania týkajúceho sa danej oblasti alebo celej krajiny bez
toho, aby ju priradili k ostatným etnikám príslušného štátu“.73
Zachovanie termínu národná menšina môže mať význam najmä v debate
o menšinových právach a sčítaní obyvateľstva.74 K diskriminácii však môže dôjsť na základe
národnostnej príslušnosti práve pri presadzovaní politických a menšinových požiadaviek.
Národné menšiny rovnako ako národy sú politickými komunitami, ktoré presadzujú nielen
kultúrne, ale aj ekonomické a politické ciele, pričom základom ich spoločnej identity je
etnické prináležanie. Inými slovami, každá národná skupina má určité politické ambície,
pričom etnická skupina ich mať nemusí. Príkladom takýchto politických ambícií môžu byť
požiadavky menšinových práv, ktoré smerujú aj k politickej participácií a podielu moci nad
riadením vecí týkajúcich sa týchto komunít. Základom oboch kategórií je teda subjektívne
pociťovanie spoločne s objektívnym znakom, ktorý je základom pre spolupatričnosť.
Záver
Príspevok s ambicióznym zámerom objasniť termíny národnosť a etnicita vychádza
z historického a ideologického kontextu Slovenska a strednej Európy, ktorý ich formoval viac
ako storočie. Rešpektujúc súčasne dominantnú paradigmu v sociálnych vedách, ktorá odmieta
biologické a genetické determinanty týchto kategórií, navrhujem tieto kategórie vnímať ako

príslušníkmi väčšinového národa, resp. iných menšín. Pozri diskusiu napríklad v LAJČÁKOVÁ, J.: Advancing
Empowerment of the Roma in Slovakia through a Non-territorial National Autonomy. Ethnopolitics 2010. roč. 9.
č. 2, s. 178 – 179.
72
Relevantné z hľadiska implementácie menšinových práv.
73
Reprodukované v Kiss, supra poznámka 5, s. 63.
74
Detailne sa téme delenia etnických a národných menšín venujem napríklad v LAJČÁKOVÁ, J.: Strednodobé
a dlhodobé opatrenia. In: Lajčáková, J. (ed.): Menšinová politika na Slovensku v roku 2011 : výročná správa,
Bratislava : Centrum pre výskum etnicity a kultúry. 2012. s. 112 – 117.
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sociálne konštrukty. Z týchto dôvodov nebolo možné ani vymenovať charakteristiky, na
základe ktorých sa ľudia kategorizujú do etnických a národných skupín. Prihliadnuc práve na
historický kontext, ako aj súčasný rozsah menšinových práv môžeme predpokladať, že pôjde
najmä o spoločnú kultúru a jazyk. Navrhla som tiež nekategorizovať národnostné menšiny
a etnické skupiny na základe stupňa kultúrneho a sociálneho vývoja. Práve takéto stupňovanie
by mohlo posilniť znevýhodnenie niektorých skupín tak, ako to bolo v prípade rómskej
menšiny počas komunizmu. Argumentovala som tiež, že termín národnostná menšina by mal
byť nahradený pojmom národná menšina tak, aby neimplikoval nižšiu sociálnu či kultúrnu
vyspelosť či dôležitosť.75 Pri vytváraní menšinovej politiky pre skupiny s odlišnými
ambíciami sa javí ako vhodné delenie na etnické a národné menšiny, ktoré zachytáva rozdiely
nie v kultúrnom vývoji, ale politických ambíciách.
Odporúčania – zhrnutie
1. Etnicita a etnické skupiny, rovnako ako národnosť a národnostné skupiny, sú sociálne
konštrukty, ktoré môžu, ale nemusia pripisovať sociálny význam fyzickým
vlastnostiam, ako napríklad farba pokožky. Sú spôsobom klasifikácie, ktoré dostávajú
aj politický význam práve organizáciou štátnej moci či priznaním menšinových práv
a ochranou pred diskrimináciou. Etnické skupiny môžu medzi sebou vytvárať hranice
na základe množstva znakov ako kultúra, najmä jazyk, zvyky, spoločná minulosť,
väzba na určité teritórium, spoločná minulosť, najmä historické krivdy, a mnohé
ďalšie.
2. Základom pre definovanie etnickej a národnej skupiny by mal akýkoľvek znak, ako
napríklad jazyk, spoločná kultúra či minulosť, ktorý určitá skupina pociťuje ako
dôležitý pri svojom sebadefinovaní spoločne so subjektívnym kritériom pocitu
spolupatričnosti.
3. Termín národnostná menšina by bolo vhodné nahradiť pojmom národná menšina tak,
aby sme sa vyhli prisudzovaniu významu stupňu kultúrneho, sociálneho či
ekonomického rozvoja.
4. Na účely tvorby menšinovej politiky a zberu dát sa javí ako vhodné delenie etnických
a národných skupín, pričom deliacim kritériom sú politické ambície. To znamená, na
rozdiel od etnických skupín, národné skupiny charakterizujú aj ambície smerujúce
napríklad k presadzovaniu menšinových práv s cieľom podielu na politickej moci.
75
Použitie samotného pojmu národná menšina na označenie skupín, ktoré sa ocitli po prekreslení hraníc za
hranicou svojho materského štátu, bol po prvej svetovej vojne použitý na zamedzenie realizácie práva na
sebaurčenie. Nenaznačujem však, že spravodlivé zaobchádzanie nemôže znamenať za určitých okolností právo
na samostatný štát.
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5. To, či je etnicita a národnosť posudzovaná výlučne na základe subjektívneho kritéria
alebo kombinácie objektívnych kritérií (napr. jazyk a kultúra) spolu so subjektívnym
(pociťovanie) alebo pripisovanej identity, závisí od toho, na aké účely sa dáta zbierajú.
Napríklad na účely realizácie menšinových práv sa javí ako vhodné subjektívne
kritérium, prípadne v kombinácii s objektívnym. Na účely dát na mapovanie
diskriminácie na základe pripisovanej identity.
Príloha: Historický exkurz
Náš zborník poukazuje na potrebu zberu dát o etnicite a národnosti potrebných na tvorbu
politiky, ktorá bude smerovať k zabezpečeniu ľudských práv a odstráneniu štrukturálnej
diskriminácie. Je mimoriadne dôležité nezabúdať, prečo sú takéto dáta citlivé a prečo aj časť
predstaviteľov rómskej menšiny môže takéto pokusy vnímať s nevôľou. Historicky totiž bol
zber dát práve v prípade rómskej menšiny realizovaný často násilnými prostriedkami najmä
s cieľom prijať veľmi represívne opatrenia. Protirómskym opatreniam spravidla predchádzali
práve verejné cenzy. Napríklad v bývalom v Uhorsku, cenzus roku 1893, slúžil neskôr ako
podklad pre nariadenie maďarského ministerstva vnútra v roku 1916, ktorého cieľom bolo
Rómov usadiť. V tom čase boli vytvorené dokonca registre a vydané špeciálne preukazy pre
„túlajúcich sa cigáňov“. Nariadenie umožňovalo konfiškáciu majetku putovných Rómov a ich
premiestnenie do pracovných táborov.76 V medzivojnovom období, v boji proti „cigánskej
kriminalite“, nariadilo ministerstvo vnútra vytvoriť v roku 1924 vytvoriť detailné registre
všetkých Rómov, spoločne s odtlačkami prstov a osobnými údajmi. Takýto zber osobných
údajov sa neprekvapivo stretol s nevôľou zo strany rómskej komunity a množstvo ľudí sa
chcelo násilnej registrácií vyhnúť.77 Po prijatí komunistického zákona č. 74/1958 Zb.
o trvalom usadení kočovných osôb ministerstvo vnútra realizovalo násilný cenzus
kočovníkov, obsahujúcich osobné údaje o viac ako 46 500 osôb vrátane odtlačkov prstov.
Nasledovala násilná konfiškácia koní, ich zabitie a ďalšia represia.78 Komunistické autority
boli všeobecne známe zberom údajov o tzv. cigánskych obyvateľoch sčítacími komisármi,
ktoré boli základom pre množstvo veľmi problematických politík: odoberanie detí a ich
umiestňovanie do detských domovov, násilné sterilizácie či uväzňovanie za príživníctvo.
Práve s ohľadom na túto tragickú udalosť je mimoriadne dôležité dbať na to, aby
nedochádzalo k zneužívaniu dát o etnicite a národnosti a aby slúžili výlučne na
presadzovanie, nie popieranie ľudských práv.
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VLADIMÍR GECELOVSKÝ: Právne normy týkajúce sa Rómov a ich aplikácia v Gemeri (1918-1938) in
Arne B. MANN ed. Neznámi Rómovia (Bratislava : Národopisný ústav SAV, Ister Science Press, 1992), s 8687.
77
EMÍLIA HORVÁTHOVÁ: Cigáni na Slovensku (Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied,
1964) s. 157 a nasled.
78
ANNA JUROVÁ: Rómovia v období od roku 1945 po November 1989 in in Michal Vašečka ed. Čačipen Pal
o Roma – Súhrnná správa o Rómoch (Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002) 53 s.62–63.
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ZBER ETNICKÝCH (OSOBNÝCH) ÚDAJOV
Z POHĽADU OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH
ÚDAJOV JEDNOTLIVCOV
JUDr. Zuzana Valková
Abstrakt
Cieľ projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite, ktorým je aj vypracovanie analýzy
potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti a návrhu opatrení na zlepšenie monitoringu
rovnakého zaobchádzania, priamo súvisí so základnými právami a slobodami garantovanými
Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská
republika viazaná. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky
všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať,
zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Táto problematika však, najmä pokiaľ ide o získavanie
uvedených údajov a ich následné spracúvanie, je úzko prepojená aj s ochranou súkromia
a osobných údajov fyzických osôb, ktorou sa treba pred samotnou realizáciou získavania
etnických údajov dôsledne zaoberať. Cieľom tohto príspevku je preto poskytnúť pohľad na
možnosti spracúvania etnických (osobných) údajov z hľadiska ochrany súkromia a osobných
údajov v podmienkach súčasne platného právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj
poukázať na prípadné potreby nastavenia legislatívy na účel realizácie zberu etnických
(osobných) údajov v praxi.
Kľúčové slová: Fyzická osoba, osobný údaj, citlivý osobný údaj, spracúvanie, právny základ,
ochrana osobných údajov
Zber etnických údajov predstavuje rozsiahlu problematiku, v rámci ktorej existuje množstvo
otázok, ktoré je nevyhnutné pred jeho samotnou realizáciou zodpovedať a vyriešiť. Jednou
z kľúčových otázok, ktorou je potrebné primárne sa zaoberať, je oblasť ochrany osobných
údajov fyzických osôb.
Ochrana osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou práva na rešpektovanie
súkromia patriaceho medzi základné práva a slobody fyzických osôb garantované samotnou
Ústavou Slovenskej republiky, podľa ktorej: „Každý má právo na ochranu pred
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neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života“ a „Každý má právo na
ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním
údajov o svojej osobe“.79 Uvedené ústavné právo bolo v podmienkach Slovenskej republiky
zakotvené do zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), ktorého cieľom je chrániť práva
každého, o kom sa osobné údaje spracúvajú. Zákon o ochrane osobných údajov pre tieto
osoby zavádza pojem dotknutá osoba, pričom dotknutou osobou môže byť výlučne len
fyzická osoba – jednotlivec. Nie je pritom rozhodujúce, či fyzická osoba požíva určité
sociálne postavenie alebo sa v spoločnosti radí do rôznych spoločenských skupín, napríklad
z dôvodu odlišného, či už rasového, alebo etnického pôvodu, politického zmýšľania, alebo
náboženskej viery. Právny poriadok Slovenskej republiky poskytuje ochranu súkromia, ako aj
osobných údajov všetkým jednotlivcom bez rozdielu.
Na úvod je však potrebné ozrejmiť niektoré pojmy, aby bolo možné jednoduchšie sa
orientovať v tejto problematike v kontexte zberu etnických (osobných) údajov. Základným
pojmom je pojem osobný údaj. Podľa ustanovenia § 3 zákona o ochrane osobných údajov
„osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov,
ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo
sociálnu identitu“.
Zákon o ochrane osobných údajov však neupravuje konkrétny zoznam údajov, ktoré sa
považujú za osobné údaje. Poskytuje tzv. demonštratívny výpočet charakteristík určujúcich
fyzickú osobu. Uvedená definícia osobných údajov nevyžaduje, aby išlo o konkrétnu identitu
fyzickej osoby, ale postačuje, aby pri splnení daných podmienok bola osoba určiteľná.
Z vecnej stránky sa pojem osobných údajov vzťahuje na také údaje, ktoré sa týkajú
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. určenej alebo určiteľnej, či už
priamo, alebo nepriamo. Z pohľadu ochrany osobných údajov sa „určiteľnosťou“ rozumie
taký stav, keď na základe jedného alebo viacerých údajov možno osobu identifikovať.
Identifikácia sa teda realizuje prostredníctvom konkrétnych charakteristických znakov,
t. j. „identifikátorov“, ktoré možno priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Miera, do akej sú
určité identifikátory dostačujúce na dosiahnutie identifikácie konkrétnej fyzickej osoby, závisí
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od komplexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájomnej súvislosti a zároveň aj
situácie ako celku. Preto v závislosti od viacerých faktorov, ktorými sú najmä kvalita, kvantita
a druh údajov, sa v určitom momente, ktorý nemožno presne stanoviť, konvertuje určiteľnosť
do určenia osoby. Fyzickú osobu považujeme za určenú, keď na základe dostupných údajov je
jednoznačne identifikovaná a odlíšená od ostatných osôb v danom informačnom systéme.
V nadväznosti na to však k vysvetleniu pojmu osobný údaj treba ešte doplniť, že
zákon o ochrane osobných údajov rozlišuje dve kvality osobných údajov, spomedzi ktorých
v ustanovení § 8 taxatívne vymedzuje osobné údaje, ktoré sú podľa tohto zákona označované
ako osobitné kategórie osobných údajov. V bežnej reči o nich hovoríme aj ako o tzv. citlivých
osobných údajoch (ďalej len citlivé osobné údaje). Na spracúvanie týchto osobných údajov
zákon o ochrane osobných údajov kladie prísnejšie kritériá. Vo vzťahu k cieľu projektu
Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite do úvahy prichádza predovšetkým odsek 1 tohto
ustanovenia. Spracúvať osobné údaje, ktoré sú v ňom vymenované80 (vrátane údajov, ktoré
odhaľujú rasový alebo etnický pôvod), sa generálne zakazuje. Ak by však nemohli niektorí
prevádzkovatelia spracúvať aj tieto citlivé osobné údaje, nemohli by plniť svoje povinnosti
alebo uplatňovať svoje práva. Výnimky zo zákazu sa pripúšťajú v prípadoch, ktoré upravuje
ustanovenie § 9 odsek 1 tohto zákona81. Je však dôležité zdôrazniť, že prevádzkovateľ, ktorý
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Ustanovenie § 8 odsek 1 zákona o ochrane osobných údajov medzi tzv. citlivé osobné údaje radí osobné údaje,
ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo
v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa
zdravia alebo pohlavného života.
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Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak „dotknutá osoba dala písomný súhlas
na ich spracúvanie alebo ak
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sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo
zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa
osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak, alebo
b) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony alebo je fyzicky nespôsobilá na vydanie písomného súhlasu,
a ak nemožno získať písomný súhlas jej zákonného zástupcu, alebo
c) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo politické hnutie, odborová
organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov
alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia
výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného súhlasu dotknutej osoby,
alebo
d) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní
jej právneho nároku, alebo
e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného
zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa
alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo
f) ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na účely
poskytovania sociálnej pomoci alebo pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely
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spracúva osobné údaje v informačnom systéme a spracúva v ňom aspoň jeden osobný údaj,
ktorý možno považovať za citlivý osobný údaj, je povinný pristupovať k celému súboru
spracúvaných osobných údajov ako k informačnému systému obsahujúcemu citlivé osobné
údaje.
Z pohľadu účelu vzniku expertnej platformy, potreby vyriešenia a uvedenia do života
zber etnických dát treba definovať základné požiadavky, ktoré sa majú vyriešiť. Prvotnou
otázkou, ktorá sa na tomto mieste vynára, je, či bude vôbec dochádzať k zberu,
resp. získavaniu osobných údajov alebo len „údajov“, ktoré nemajú povahu osobných údajov
v zmysle platnej legislatívy. Údaj na rozdiel od osobného údaja možno charakterizovať ako
určitý fakt, ktorý je súčasťou istého prejavu. Takýto údaj nie je možné ani za určitých
podmienok priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe a spravidla sa ani nezískava s cieľom jej
identifikácie. V tejto súvislosti treba poukázať aj na skutočnosť, že nielen z jazykového
hľadiska, ale aj samotný právny poriadok Slovenskej republiky v jednotlivých právnych
predpisoch používa aj ďalšie rôzne termíny, ako napríklad „informácia“ alebo pokiaľ ide
o oblasť štatistického zisťovania „štatistický údaj“, ktoré hoci majú príbuzný výklad
a význam, na účely konkrétneho právneho predpisu môžu mať odlišné uplatnenie.
V prípade spracúvania82 osobných údajov možno jednoznačne skonštatovať, že práve
im patrí najväčšia a odôvodnená potreba ochrany, a to najmä vtedy, ak bude dochádzať
k získavaniu citlivých osobných údajov, čo v prípade etnicity fyzických osôb nepochybne
bude. V tejto súvislosti je z pohľadu ochrany osobných údajov ešte pred uskutočnením
samotného zberu (získavania/spracúvania) etnických údajov potrebné vopred určiť najmä:
1. prevádzkovateľa informačného systému, ktorý bude spracúvať osobné údaje, aké
sú jeho práva a povinnosti v procese spracúvania osobných údajov,
2. účel ich získavania; pod účelom spracúvania osobných údajov treba rozumieť
vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných
údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,
3. právny základ, na podklade ktorého možno osobné údaje spracúvať; právnym
základom vo všeobecnej rovine možno rozumieť oprávnenie prevádzkovateľa

plnenia povinností alebo uplatnenie zákonných práv prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie
v oblasti pracovného práva a v službách zamestnanosti a ak to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného
zákona.“
82
Zákon o ochrane osobných údajov v § 4 odsek 1 písmeno a) definuje pojem spracúvanie ako „vykonávanie
akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie,
kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie
alebo zverejňovanie“.

I. Východiská uvažovania o potrebe zberu dát, limity a možnosti

/ 43

na spracúvanie osobných údajov jednotlivých fyzických osôb (dotknutých osôb) –
inými slovami, ide o dôvod, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať
akékoľvek operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb v súlade s platnou
legislatívou,
4. zoznam osobných údajov, ktoré budú predmetom spracúvania (získavania), ako aj
5. podmienky ich spracúvania; pod podmienkami spracúvania osobných údajov treba
rozumieť prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie
požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov
alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania, či už pred
začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je vo všeobecnosti v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov možné na základe súhlasu83 jednotlivých dotknutých osôb (§ 7
odsek 1 a 2) alebo bez ich súhlasu, ak tak ustanoví osobitný zákon (§ 7 odsek 3), prípadne ak
je splnená podmienka v ustanovení § 7 odsek 4 uvedeného zákona. Podľa ustanovenia § 7
odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov bez súhlasu
dotknutej osoby je možné „na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných
údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb. Spracúvané osobné údaje o dotknutej
osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak
osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam
osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany,
ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje
sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje

inak“. Podľa citovaného ustanovenia

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania
osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný
zákon. Prevádzkovateľ je však oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanovuje takýto osobitný zákon, pričom osobné údaje môže z informačného systému
sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť, len ak tento osobitný zákon takúto spracovateľskú
operáciu umožňuje. Rovnaké požiadavky, pokiaľ ide o uvedené spracovateľské operácie
s osobnými údajmi, sa v zmysle ustanovenia § 9 odsek 1 písmeno a) uvedeného zákona kladú
na osobitný zákon aj v prípade potreby spracúvania citlivých osobných údajov, ktorými
v tomto smere sú aj etnické údaje.
83

Podľa ustanovenia § 4 odsek 1 písmeno j) zákona o ochrane osobných údajov súhlasom dotknutej osoby sa
rozumie „akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe
poskytnutých informácií vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov“.
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V tomto smere sa však možno dôvodne domnievať, že realizáciu zberu etnických
údajov rovnako ako realizáciu spomínaného projektu bude zabezpečovať subjekt, ktorý
možno subsumovať pod ústavný článok 2 odsek 2, podľa ktorého „štátne orgány môžu konať
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.
V takom prípade jediným možným právnym základom spracúvania osobných údajov
je osobitný zákon, prípadne priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré obsahujú uvedené
požiadavky na spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ je taktiež povinný spracúvať
osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu
ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom ani ich neobchádza.
Pri určovaní zoznamu spracúvaných osobných údajov je potrebné vychádzať
predovšetkým z potrieb gestora zákona a zároveň rešpektovať požiadavku upravenú
v ustanovení § 6 odsek 1 písmeno d) zákona o ochrane osobných údajov a „zabezpečiť, aby sa
spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich
spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie“.
V súlade s uvedenými ustanoveniami § 7 odsek 3 a 9 odsek 1 písmeno a) zákona
o ochrane osobných údajov je potrebné, aby osobitný zákon v prípade akejkoľvek
spracovateľskej

operácie

(či

už

ide

o získavanie,

poskytovanie,

sprístupňovanie,

zverejňovanie a podobne) upravoval presný zoznam týchto osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania. Tento zoznam možno podľa ustanovenia § 7 odsek 6 zákona
o ochrane osobných údajov nahradiť „rozsahom osobných údajov len vtedy, ak vzhľadom na
účel spracúvania osobných údajov ustanovený v osobitnom zákone sa nedajú vopred
konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania;
prevádzkovateľ je povinný pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa § 6
odsek 1 písmeno d) s výnimkou tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na
účely súdneho konania a v súvislosti s ním. Zoznam tretích strán podľa odseku 3 a § 9 odsek 1
písmeno a) možno nahradiť určením okruhu tretích strán len vtedy, ak vzhľadom na povahu
veci nemožno vopred špecifikovať jednotlivé tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú,
alebo ak tretie strany tvoria skupinu subjektov s rovnakým predmetom činnosti a vykonávajú
spracúvanie osobných údajov na rovnaký alebo rovnaké účely, prípadne ak zloženie takejto
skupiny podlieha neustálej zmene“. Inými slovami, ak sa vzhľadom na účel spracúvania
osobných údajov ustanovený v osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé
osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov vyžadovaný
podľa § 7 odsek 3 možno nahradiť „rozsahom“ osobných údajov, pričom prevádzkovateľ je
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povinný pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa vyššie uvedeného § 6
odsek 1 písmeno d). Uvedené sa podobným spôsobom vzťahuje aj na presné vymedzenie
tretích strán, ktorým sa osobné údaje poskytujú.
Len osobitný zákon s uvedenými obsahovými náležitosťami je možné v súčasnosti
považovať za spôsobilý právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich
súhlasu. Právnu úpravu spracúvania osobných údajov nie je pritom ani možné ponechať na
všeobecne záväzný právny predpis nižšej právnej sily, ako je zákon. Táto skutočnosť vyplýva
priamo z uvedeného ustanovenia § 7 odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov v spojitosti
s článkom 13 a vo vzťahu k štátnym orgánom aj s článkom 2 odsek 2 Ústavy Slovenskej
republiky.
Zákon o ochrane osobných údajov však, okrem vyššie uvedených, upravuje aj celý rad
ďalších povinností, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať pri spracúvaní osobných
údajov.
Z pohľadu ochrany súkromia a ochrany osobných údajov možno uviesť, že výslovná
národná legislatívna úprava, ktorá by pokrývala všetky aspekty spracúvania etnických údajov,
absentuje. Samotné získavanie a následné ďalšie spracúvanie tak predpokladá prijatie
legislatívnych zmien existujúcich právnych predpisov so silou zákona alebo prijatie nového
zákona. Zákon o ochrane osobných údajov pritom v ustanovení § 6 ods. 3 umožňuje aj ďalšie
spracúvanie už zhromaždených osobných údajov, ale len na historické, vedecké alebo
štatistické účely84. Citované ustanovenie upravuje ďalšie spracúvanie príslušných osobných
údajov, ale až po skončení jeho pôvodného účelu spracúvania, t. j. osobné údaje, ktoré už boli
predmetom spracúvania, a účel, na ktorý boli spracúvané, sa už skončil, pričom spracúvanie
na tieto účely sa nebude považovať za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania. To však
len pod podmienkou, že prevádzkovateľ prijme primerané záruky, ktoré zákon ustanovuje.
V súvislosti s realizáciou zberu etnických údajov by aplikácia tohto ustanovenia prichádzala

84

Ustanovenie § 6 odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov znie:
„Ďalšie spracúvanie zhromaždených osobných údajov na historické, vedecké alebo štatistické účely sa
nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania vymedzeným v súlade s odsekom 1 písmeno a)
alebo ustanoveným podľa odseku 2 prvej vety. Po skončení pôvodného účelu spracúvania je prípustné
zhromaždené osobné údaje ďalej spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historické, vedecké alebo štatistické
účely len vtedy, ak prevádzkovateľ
a) zaručí, že spracúvané osobné údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a svojím
konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a súkromia,
b) takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné, alebo zlikviduje, keď sa stanú
nepotrebnými.“
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do úvahy iba v prípade splnenia uvedených predpokladov v predmetnom ustanovení, čo však
v jednotlivých oblastiach spoločenského života môže byť problematické.
Ako najvhodnejší spôsob zabezpečenia zberu etnických údajov sa v tomto momente
javí prijatie príslušnej legislatívy, ktorá by zohľadňovala potreby na dosiahnutie účelu
takéhoto

získavania

a, samozrejme,

následného

spracúvania.

Je

pritom

vecou

prevádzkovateľa, či sa rozhodne vstúpiť už do existujúcich právnych predpisov patriacich
do rôznych oblastí, ako je napr. školstvo, zdravotníctvo a podobne, alebo pripraviť nový
zákon, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky a upravovať potrebné obsahové náležitosti.
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ZBER ÚDAJOV O MARGINALIZOVANÝCH
SKUPINÁCH OBYVATEĽSTVA V PODMIENKACH
SR – PODMIENKY A MOŽNOSTI
Ing. Marián Horecký
Abstrakt
Cieľom analýzy je návrh na vytvorenie podmienok na zabezpečenie zberu údajov potrebných
na spracovanie požadovaných informácií o marginalizovaných skupinách obyvateľstva
a „zmapovanie“ možností zberu štatistických údajov v podmienkach súčasnej legislatívy.
V prvej časti sú zmapované podmienky, za ktorých je možné a efektívne zabezpečiť
zber požadovaných údajov. V druhej časti je opísaný súčasný stav a možnosti zberu údajov, či
už formou štatistických zisťovaní, využitím existujúcich administratívnych zdrojov, alebo
inou formou ich zberu (prieskumy, osobitné zisťovania).
Kľúčové slová
Zber údajov, marginalizované skupiny obyvateľov, individuálne údaje, štatistické údaje
Zabezpečenie zberu údajov o marginalizovaných skupinách obyvateľstva
V rámci politiky SR na splnenie požiadaviek medzinárodných dohovorov na
monitorovanie a sledovanie údajov o jednotlivých marginalizovaných skupinách obyvateľstva
je nepochybne potrebné analyzovať možnosti zberu údajov a informácií v požadovaných
oblastiach a monitorovanie vývoja požadovaných indikátorov zameraných na sledovanie
týchto oblastí.
Vzhľadom na skutočnosť, že v mnohých prípadoch ide o údaje, ktoré sú nielen
individuálne, ale veľakrát aj osobné a citlivé údaje, definované v príslušnej legislatíve (napr.
zákon o ochrane osobných údajov, zákon o štátnej štatistike, zákon o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 a ďalšie zákony upravujúce zber údajov v jednotlivých
rezortoch), je nevyhnutné zabezpečiť podrobnú analýzu podmienok a možností sledovania
tejto oblasti spoločenského života.
Ako najefektívnejšie sa javí sledovanie požadovaných údajov z existujúcich zdrojov (či
už zo štatistických zisťovaní, resp. z iných administratívnych zdrojov údajov), doplnených

47

48 /

Dáta o rovnosti v slovenskej realite

špecifickými

výberovými

(napríklad

sociologickými)

zisťovaniami,

a následné

zovšeobecňovanie daných skutočností použitím existujúcich štatisticko-matematických metód.
V zásade je nevyhnutné na zabezpečenie zisťovania, poskytovania a spracovania
sledovaných „citlivých údajov“ presadiť aj úpravy v legislatíve tak, aby príslušní správcovia
administratívnych zdrojov údajov mohli zisťovať aj požadované charakteristiky obyvateľstva
potrebné na spracovanie požadovaných indikátorov a mohli ich následne aj poskytnúť
subjektom povereným spracovaním indikátorov.
Na realizáciu projektu pokladáme za potrebné predovšetkým:
1. Urobiť podrobnú expertnú odbornú analýzu požiadaviek na zabezpečenie
medzinárodných záväzkov SR, t. j. analyzovať, ktoré konkrétne údaje treba
zabezpečiť.
Subjekt, ktorý má v kompetencii poskytovať požadované údaje pre medzinárodné
organizácie, by mal zmapovať (urobiť zoznam) všetky príslušné informácie. Na základe
analýzy urobiť zoznam údajov, ktoré je potrebné zisťovať (nestačí iba informácia, že treba
zmapovať/monitorovať napr. zdravotný stav marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je
dôležité definovať/špecifikovať, ktoré údaje treba zabezpečiť na toto monitorovanie – napr.
vek, pohlavie, národnosť, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, druhy chorôb, sociálny status,
životné podmienky, územné vymedzenie...).
2. Urobiť analýzu zdrojov už existujúcich požadovaných údajov.
Väčšina požadovaných údajov sa už zbiera v rôznych subjektoch a ukladá v ich databázach.
Pri zbere treba zabezpečiť iba ich doplnenie o ďalšie údaje, ktoré umožnia ich spracovanie
podľa požiadaviek monitorovania týchto skupín obyvateľstva. Napr. pri sledovaní
zdravotného stavu obyvateľstva existujú v rôznych databázach informácie o rôznych
chorobách, resp. zdravotnom postihnutí. Chýba asi aj spoločný identifikátor, ktorý by umožnil
tieto údaje/informácie „poskladať“ do jedného informačného systému.
3. Zabezpečiť zber neexistujúcich údajov.
Pri analýze existujúcich zdrojov údajov a štruktúry zbieraných údajov sa musí špecifikovať,
ktoré ďalšie „doplňujúce“ údaje treba zbierať tak, aby bolo možné využiť ich pri
monitorovaní marginalizovaných skupín obyvateľstva. Napr. národnosť pri kriminalite,
etnicitu pri zdravotnom stave, sociálny status pri sociálnych dávkach...

I. Východiská uvažovania o potrebe zberu dát, limity a možnosti

/ 49

4. Vytvoriť legislatívne podmienky na zabezpečenie zberu údajov a na zabezpečenie
poskytovania získaných údajov ako podkladov na analýzu požiadaviek
vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov.
V databázach štátnych orgánov sú uložené údaje za fyzické osoby vo väčšine prípadov bez
informácií „citlivého charakteru“ – platná legislatíva neumožňuje zbierať a spracovávať
takýto typ údajov. Preto po analýze potrieb treba zabezpečiť úpravu platnej legislatívy tak,
aby bolo možné zbierať, spracúvať a ďalej poskytovať požadované „citlivé“ údaje. Podnet na
legislatívne úpravy by zrejme mal iniciovať ÚV SR ako konečný používateľ údajov takéhoto
charakteru, pretože to vyžadujú medzinárodné záväzky.
5. Zabezpečiť nevyhnutné metodické a technické úpravy v existujúcich databázach
s požadovaným údajmi.
Po zabezpečení legislatívnych podmienok na zber údajov citlivého charakteru bude
nevyhnutné aj metodické a technické zabezpečenie nielen zberu takýchto údajov, ale aj
nasledujúce programátorské a technické podmienky na ich spracovanie a ukladanie vo vecne
príslušných databázach (asi náročné na rozpočtové zabezpečenie).
6. Vytvoriť funkčný „mechanizmus“ zberu, spracovania, poskytovania a analýzy
údajov a informácií.
Pri klasických štatistických zisťovaniach bude nevyhnutné upraviť formy zberu údajov, či už
klasické štatistické formuláre, alebo elektronické formy zberu údajov. Treba vytvoriť nielen
systém zberu požadovaných údajov, ale predovšetkým zosúladiť formát, obsah a štruktúru
zisťovaných údajov v rôznych databázových systémoch využitím jednotnej záväznej
metodiky od tvorby identifikátorov (ktoré umožnia spájanie údajov z rôznych databáz) po
štandardizovanú štruktúru preberaných údajov a zabezpečenie ich prenosu.
7. Zabezpečiť vo všetkých fázach zberu, spracovania, poskytovania a analýzy
údajov ich ochranu podľa požiadaviek platnej legislatívy.
Všeobecne v legislatíve je vhodné vytvoriť podmienky tak, aby bolo možné zbierať aj
požadované citlivé údaje za fyzické osoby v jednotlivých databázach, a to aj v prípadoch, ak
ich nebude priamo správca databázy využívať, ale budú slúžiť iba ako zdroj údajov na ďalšie
analýzy pre subjekty, ktoré budú spracúvať požadované údaje na monitorovanie danej oblasti
podľa medzinárodných záväzkov a pre potreby štátnej politiky v danej oblasti.
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Zber štatistických údajov – súčasný stav
Zber štatistických údajov
Štatistické údaje môže v národnom štatistickom systéme zbierať priamo Štatistický
úrad SR, resp. ostatné poverené subjekty. Ak majú vykazujúce jednotky/respondenti
vykazujúcu povinnosť (sú povinné poskytnúť požadované údaje), musí byť štatistické
zisťovanie zaradené do programu štátnych štatistických zisťovaní. V programe štátnych
štatistických zisťovaní je každé zisťovanie charakterizované svojím obsahom a použitím.
Závery:
1. V rámci štatistických zisťovaní sa môžu zisťovať iba vopred definované údaje
a je možné ich použiť iba na definované ciele.
Všetky štatistické zisťovania sú v programe štátnych štatistických zisťovaní definované
názvom a značkou štatistického zisťovania. Za každé štatistické zisťovanie je uvedené:
a) účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
b) vecná (obsahová) charakteristika a postup realizácie štatistického zisťovania,
c) vymedzenie spravodajských jednotiek,
d) periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e) orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.
2. Údaje, ktoré je možné zisťovať v štatistických zisťovaniach u fyzických osôb, sú
definované v § 14 zákona č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike – to platí tak pre
Štatistický úrad SR, ako aj pre ostatné subjekty, ktoré takéto zisťovania
realizujú.
V štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa
môžu zisťovať údaje o:
a) mene, priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a štátnom občianstve,
b) podnikateľskej činnosti,
c) nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté a o výnosoch
z nich,
d) výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži
produkčným funkciám poľnohospodárstva,
e) poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,
f) technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,
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g) sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov
o zmenách miesta, druhu a dĺžky pobytu,
h) životnej úrovni,
i) štruktúre príjmov a výdavkov domácnosti,
j) úrovni bývania,
k) štruktúre a objeme spotreby potravín,
l) doplňujúcich funkciách trhu práce,
m) spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a dlhšej periodicite,
n) informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.
V prípade potreby zisťovať údaje u fyzických osôb iných, ako sú definované, je
nevyhnutná legislatívna úprava – doplnenie ďalších charakteristík (údajov) o fyzických
osobách.
3. Pravidlá zberu, použitia a poskytovania zisťovaných údajov sú definované
v zákone o štátnej štatistike (zákon č. 298/2010 Z. z.) – platí tak pre Štatistický
úrad SR, ako aj pre ostatné subjekty, ktoré takéto zisťovania realizujú.
V § 30 zákona č. 298/2010 Z. z. sú uvedené pravidlá:
-

poskytovania dôverných štatistických údajov (súhlas fyzickej osoby s ich poskytnutím,
podmienky poskytnutia medzinárodným organizáciám, ich použitie na vedecké účely,
ochrana dôverných štatistických údajov),

-

poskytovania štatistických informácií (formy poskytovania, výmena medzi orgánmi
vykonávajúcimi štátnu štatistiku...).

Všeobecne možno konštatovať, že dôverné štatistické údaje za fyzické osoby je možné
poskytovať len po ich predchádzajúcom súhlase. Po ich spracovaní na štatistické
informácie (štatistické produkty, ktoré neumožňujú identifikovať fyzické osoby) je možné
poskytovať ich po vzájomnej dohode spracovateľa a používateľa.
4. Ak vykonáva štatistické zisťovanie akýkoľvek subjekt formou štatistického
zisťovania, ktoré nie je obsiahnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní,
nie je vykazujúca jednotka/respondent povinný poskytnúť požadované údaje.
5. Ak nie je zisťovanie uvedené v programe štatistických zisťovaní, vykazujúca
povinnosť vykazujúcej jednotky/respondenta musí byť určená v osobitnom
zákone (napr. sčítanie obyvateľov, domov a bytov).
6. V každom prípade, ak sa zbierajú individuálne údaje (dôverné podľa zákona
o štátnej štatistike, osobné podľa zákona o ochrane osobných údajov, údaje
podľa osobitných zákonov...), respondent by mal byť oboznámený s účelom ich
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zisťovania a formách využitia, prípadne ich ďalšieho poskytovania ostatným
subjektom, a o spôsobe ich ochrany.
7. Každý subjekt, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zbiera individuálne údaje,
ktoré podliehajú osobitnému režimu spracovania, môže zisťovať iba údaje, ktoré
potrebuje na zabezpečenie výkonu svojej činnosti.
Ostatné formy zberu údajov
Mimo systému štátnych štatistických zisťovaní možno zisťovať požadované údaje
o marginalizovaných skupinách obyvateľstva aj inými formami:
1. využitie existujúcich administratívnych zdrojov, ktoré spravidla obsahujú údaje za
všetky individuálne subjekty, ktoré sú predmetom zisťovania; ich využitie nevyžaduje
žiadne osobitné štatistické metódy,
2. výberovými štatistickými zisťovaniami, ktoré spravidla obsahujú údaje za vybrané
individuálne subjekty, ktoré reprezentujú predmet zisťovania; ich použitie vyžaduje
dodatočné štatistické spracovanie s použitím štatisticko-matematických metód pre
výberové zisťovania,
3. sociologickými prieskumami, v ktorých však neexistuje vykazovacia povinnosť –
údaje sa poskytujú na základe dobrovoľnosti; ich prezentácia má osobitný nástroj.
Spracovanie údajov
Každý subjekt, ktorý zbiera a spracúva individuálne údaje, je povinný pri ich zbere
a spracovaní zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím v súlade s platnou legislatívou.
V prípade, že poskytuje takéto údaje iným subjektom, je povinný zabezpečiť ich ochranu aj
u tohto subjektu.
Závery:
1. Pri spracovaní individuálnych údajov je nevyhnutné zabezpečiť ich ochranu podľa
platnej legislatívy.
Poskytovanie údajov
Ako najefektívnejšie sa javí, pri poskytovaní individuálnych údajov, zabezpečiť
ochranu anonymizovaním, t. j. zakódovaním (odstránením) tej časti údajov/identifikátorov,
ktoré umožňujú identifikáciu subjektu.
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Závery:
1. Pri poskytovaní individuálnych údajov ďalším subjektom je nevyhnutné zabezpečiť
ich anonymizáciu.
2. Ako najefektívnejšie sa javí poskytovať pre ďalšie subjekty na ďalšie využitie
zbieraných údajov už spracované štatistické prehľady, ktoré zabezpečujú ochranu
individuálnych údajov.
Zdroje
Zákon č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 – 2014
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

II.
CHUDOBA
A SOCIÁLNE VYLÚČENIE
V KOMBINÁCII S ETNICITOU

ZBER ŠTATISTICKÝCH DÁT O ŽIVOTNÝCH
PODMIENKACH RÓMSKEJ POPULÁCIE
Daniel Škobla
Abstrakt
V štúdii sa zaoberám tak diskusiou o etnických dátach na európskej úrovni, ako aj praxou
zberu údajov o Rómoch na Slovensku. Aj keď rómske výskumy a dáta boli produkované aj
pred rokom 1990, ich počet a diverzita sa v Európe dramaticky rozšírili práve v posledných
dvoch desaťročiach. Na Slovensku k významnému posunu v praxi zberu dát o Rómoch došlo
aplikáciou metódy teritoriálneho sociografického mapovania rómskych osídlení (Atlasu
rómskych komunít) v roku 2004 a následnou realizáciou rozsiahlych štatistických zisťovaní
Rozvojového programu OSN (UNDP). Tvrdím, že sa vytvára širší odborný konsenzus, že
zber štatistických údajov takým spôsobom, aby mohli byť členené podľa etnicity, predstavuje
nevyhnutnú podmienku na poznanie a analýzu nerovností medzi majoritou a menšinami.
Štúdiu uzatváram tým, že požiadavka mať presné dáta o podmienkach života
marginalizovaných Rómov sa dnes unisono akcentuje tak na európskej, ako aj na národnej
úrovni a plánovanie zberu etnických dát by sa malo v budúcnosti stať nevyhnutnou súčasťou
plánovania verejných politík.
Kľúčové slová
Etnické dáta, europeanizácia rómskych politík, Rozvojový program OSN
Úvod
Jednou z pozoruhodných vecí politického vývoja v Európe v posledných dvoch desaťročiach
v súvislosti s Rómami je to, že vedomosti, expertíza, výskumy a dáta o ich životných
podmienkach a životnej situácii sú produkované novými medzinárodnými organizáciami
alebo etablovanými organizáciami, ktoré modifikovali svoje ciele, inštitucionálne formy
a štrukturalizovali svoju pozornosť na rómske otázky. Niektorí autori upozorňujú na to, že
štatistické metódy, dáta a expertné vedomosti, slúžia ako zdroj legitimity týchto inštitúcií pri
ovplyvňovaní vývoja takým smerom, aký považujú za žiaduci.85 Aj keď štúdie a odborné
správy o Rómoch existovali a boli produkované aj pred rokom 1990, ich počet a diverzita sa
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dramaticky rozšírili v 90. rokoch. Hnacím motorom tejto produkcie je okolnosť, že agenda
rovnosti príležitostí (a v tejto súvislosti čoraz viac artikulovaná takzvaná rómska otázka86) na
všetkých úrovniach vládnutia explicitne generuje intenzívnejšiu potrebu pracovať so
štatistickými informáciami. Ako uvedieme ďalej v tomto texte, kľúčoví národní aj nadnárodní
aktéri argumentujú, že iba na základe spoľahlivých dát sa môžu verejné politiky a opatrenia
kvalitne pripraviť alebo žiaducim spôsobom modifikovať a upraviť. Cez takúto prizmu môžu
štatistické údaje predstavovať jeden z kľúčových analytických a argumentačných nástrojov
pri uplatňovaní politík rovnosti príležitostí, udržateľného ľudského rozvoja a pri zlepšovaní
životných podmienok marginalizovaných menšín, ako sú Rómovia.
Medzinárodné a medzivládne organizácie
Prehlbujúca sa integrácia Európskeho spoločenstva, dramatické zmeny vo východnej Európe
a všeobecne nové politické akcenty (rovnosť príležitostí) stimulovali po roku 1990 na rôznych
úrovniach záujem o ochranu etnických menšín. To sa špecificky odzrkadlilo v agendách Rady
Európy (CoE) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE), kde jadro
diskusie smerovalo k otázke hlbšej integrácie menšín a ochrany pred diskrimináciou. V rámci
Rady Európy vznikol v roku 1993 orgán na monitorovanie intolerancie a diskriminácie –
Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI).87 Je veľmi pravdepodobné, že
bezprostredným stimulom jej vzniku bola otázka zberu etnických dát ako nevyhnutného
základu hodnotenia situácie v jednotlivých krajinách,88 a preto hlavnou metódou jej práce sa
stal individuálny prístup k jednotlivým krajinám.89
Svoj postoj k etnickým dátam ECRI zreteľne vyjadrila prijatím odporúčania č. 1
týkajúceho sa boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii z roku 199690, ktoré
zdôrazňovalo potrebu „v súlade s európskymi zákonmi, obmedzeniami a odporúčaniami
o ochrane údajov a súkromia – zhromažďovať informácie, ktoré by mohli napomôcť
posudzovanie a hodnotenie situácie a skúseností skupín osobitne ohrozených rasizmom,
xenofóbiou, antisemitizmom a intoleranciou, pretože bez spoľahlivých údajov je zložité
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pripraviť a efektívne využívať vhodné opatrenia“. Všeobecné politické odporúčanie č. 4
z roku 199891 uvádza, že „štatistické údaje o rasisticky motivovaných a diskriminačných
činoch a o situácii menšín vo všetkých oblastiach života sú kľúčové na definovanie
problémov a formuláciu riešení“. Národným vládam ECRI odporúča realizovať prieskumy
o vnímaní diskriminácie z pohľadu obetí diskriminačného konania, napríklad imigrantov,
národnostných menšín či iných zraniteľných skupín. Ďalší krok ECRI, ktorý ovplyvnil vývoj
európskej diskusie o zbere etnických dát, je prijatie usmernenia pojednávajúceho o otázkach
týkajúcich sa zberu etnických dát v práci ECRI v roku 2005.92 Tento dokument sumarizuje
rôzne názory, prináša argumenty v prospech zberu etnických dát a zároveň sa venuje
problémom spojeným s procesom zberu týchto dát. ECRI si tiež všíma neochotu
a „pretrvávajúci a chybný názor mnohých európskych krajín... že ich legislatívny rámec
nedovoľuje zber dát členených podľa národnosti, etnického pôvodu, jazyka alebo
náboženstva“. Podľa ECRI „vo väčšine krajín národná legislatíva formálne nezakazuje zber
tohto typu dát, ale iba ho vymedzuje a podmieňuje ich existenciou záruk proti zneužitiu“.93
Otázka integrácie menšín sa v 90. rokoch premietla aj do agendy Európskej komisie,
ktorá v Lisabonskej stratégii prikladá význam tak sociálnej súdržnosti členských krajín, ako aj
celej EÚ. V roku 1997 Európska komisia zriaďuje Európske centrum pre monitorovanie
rasizmu a xenofóbie (EUMC), ktoré si postupne vytvorilo špecializovanú sieť na zber dát
o diskriminácii, rasovom násilí a situácii etnických menšín.94 Jej každoročné správy sa
opierajú o dostupné dáta, ktoré kontaktné osoby v jednotlivých krajinách spracovávajú podľa
tematických okruhov na základe jednotných pokynov. EUMC priebežne zdôrazňovalo, že
základný problém je kvantifikovať informácie o špecifických oblastiach života ako
zamestnanosť, vzdelanie a bývanie, pretože absentujú štatistické údaje členené podľa
národnostného alebo etnického pôvodu. V januári 2007 sa EUMC transformovala na
Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA)95, ktorá stavia na vybudovanej expertíze
a ktorej práca sa odvíja od Charty základných práv EÚ a jej náplňou je „zabezpečiť
informácie, pomoc a expertízu v oblasti základných práv“. V súčasnosti prebieha diskusia, či

91
Národné dotazníky o skúsenostiach a vnímaní diskriminácie a rasizmu z pohľadu potenciálnych obetí.
Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 4, prijaté 6. marca 1998 Dostupné na internete
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n4/REC4-1998-30-SVK.pdf.
92
ECRI 2005: Guidelines for dealing with issues related to ethnic data collection in ECRI’s work. Document
finalised by ECRI at its 38th meeting held from 13. – 16. december 2005
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=956579&Site=CM.
93
Pozri (ECRI 2005): Appendix II: Guidelines for dealing with issues related to ethnic data collection in ECRI’s
work II. Main findings of ECRI’s consultation process on the issue of ethnic data collection, časť 12.
94
European Racism and Xenophobia Information Network, RAXE.
95
European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
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FRA má zabezpečovať monitorovanie všetkých kapitol Charty, alebo sa zameria iba na určité
tematické okruhy. Tato diskusia získava ďalší impulz aj v súvislosti s posilňovaní rómskej
agendy v rámci EÚ.96
Medzinárodné mimovládne organizácie tiež predstavujú významného aktéra v otázke
zberu etnických dát. Inštitút otvorenej spoločnosti (OSI)97 v roku 2006 apeluje, že „napriek
všeobecnému tlaku na tvorbu verejných politík opierajúcich sa o dáta, problémy
s dostupnosťou údajov pretrvávajú... Kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu systému zberu dát, sa
uplatňujú iba pomaly, a preto toto úsilie musí byť znásobené“.98 V roku 2010 OSI publikuje
správu, ktorá priamo analyzuje metodológiu zberu dát o rómskej populácii a vyzýva vlády,
aby vynaložili zvýšené úsilie na zredukovanie deficitu takýchto dát.99
Na nedostatok údajov o Rómoch konzistentne poukazuje aj mimovládna organizácia
Európske centrum pre práva Rómov (ERRC).100 Upriamuje pozornosť na možnosti využitia
etnických dát ako dôkazového materiálu v súdnych procesoch, ako aj faktografického
materiálu

pri

zvyšovaní

povedomia

o

sociálnej

spravodlivosti.

ERRC

napríklad

zhromažďovalo dáta o etnickom zložení žiakov špeciálnych škôl v Českej republike v úsilí
otvoriť otázku segregácie v školstve. Na základe tohto výskumu sa v roku 2000 otvoril prípad
D. H. a iní verzus Česká republika.101 Neziskový Rómsky vzdelávací fond (REF)102 založený
v roku 2005, ktorého cieľom je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík,
ktoré prispievajú k začleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov, tiež podporuje zber dát
o Rómoch tak, aby jeho pracovníci mohli pracovať „s fundovanými a spoľahlivými
informáciami v otázkach rómskeho vzdelávania“.103

96

Pozri Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 zo dňa 5. 4. 2011,
podľa ktorého má FRA „pokračovať vo svojich prieskumoch v celej EÚ a úzko spolupracovať s členskými
štátmi s cieľom podporiť ich pri vypracúvaní spoľahlivých vnútroštátnych systémov monitorovania“
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sk&DosId=200323
97
Open Society Institute http://www.soros.org.
98
Equality for Roma in Europe. A Roadmap for Action. Budapest : OSI (Open Society Institute), 2006. s. 7
Dostupné na internete http://www.policy.hu/olmazu/useful_rep/Road%20map%20OSI.pdf.
99
No Data, No Progress. Budapest : OSI, 2010 Dostupné na internete http://www.soros.org/sites/default/files/nodata-no-progress-country-reports-20100628_0.pdf.
100
European Roma Rights Center www.errc.org
101
Prípad riešil sťažnosť osemnástich rómskych detí v Česku, ktoré tvrdili, že boli nútené navštevovať rasovo
segregovanú školu. Súdny proces bol pôvodne v roku 2006 ukončený s tým, že v zaraďovaní do osobitných škôl
sa nepreukázala žiadna diskriminácia. V roku 2007 však Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva
rozhodla, že k diskriminácii došlo. Pre viac informácií o prípade D. H. a iní verzus Česká republika (ECHR No.
57325/00) pozri zdroje informácií na internetovej stránke Open Society Justice Initiative
http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103938.
102
http://www.romaeducationfund.hu
103
Napríklad každoročné Country Assessments and Country Priorities a publikácia School as a Ghetto. Budapest
: FRA, 2009.
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Okrem veľkých inštitúcií s celoeurópskou pôsobnosťou sa v poslednom desaťročí
vytvorili aj organizačne flexibilné entity pôsobiace v oblasti etnických menšín ako napríklad
Sieť právnych expertov Európskej komisie pre antidiskrimináciu104, ktorá príležitostne
monitoruje situáciu v oblasti diskriminácie a integrácie minorít. Európska sieť proti
rasizmu105 (ENAR) je zase združenie európskych mimovládnych organizácií, ktoré vyvíjajú
aktivity na podporu boja proti rasizmu v členských štátoch EÚ. V správach, ktoré tieto
organizácie pripravujú, sa často objavujú konštatovania o nedostupnosti etnických údajov.
Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015106 je asi najznámejšou
medzinárodnou iniciatívou v prospech integrácie a sociálnej inklúzie Rómov a otázka zberu
etnických dát a merateľných indikátorov je imanentne prítomná v jej agende. UNDP, ktoré
metodicky podporuje prácu Sekretariátu Dekády, v roku 2007 vypracovalo dokument
Kvantitatívne indikátory pre monitorovanie postupu Dekády začleňovania rómskej
populácie,107 v ktorom sa reflektuje prax a politiky a navrhuje množstvo aplikovateľných
zlepšení. V priebehu rokov 2007 – 2009 sa UNDP aktívne podieľalo na práci odbornej
platformy pod názvom Indicators Group108, ktorá pripravila k otázke dát a indikátorov
niekoľko metodologických dokumentov.109 UNDP tiež zorganizovalo niekoľko metodických
seminárov,110 na základe ktorých, sa v roku 2012 revidoval Národný akčný plán (NAP)
Dekády v Slovenskej republike.111
UNDP predstavuje dôležitý paneurópsky hlas v otázke expertízy a produkcie dát aj
v dôsledku toho, že od roku 2000 realizuje veľké medzinárodné výskumy o podmienkach
života marginalizovaných Rómov.112 Tieto výskumy mapujú životné podmienky rómskych
domácností

104

a

vychádzajú

z

chápania

ľudského

rozvoja

ako

komplexného,

European Network of Legal Experts in the non-Discrimination Field http://www.non-discrimination.net/
European Network Against Racism http://www.enar-eu.org/
http://www.romadecade.org
107
Na základe pracovného stretnutia s členmi implementačných orgánov z krajín, ktoré prijali Dekádu.
Quantitative indicators for the Decade of Roma Inclusion progress monitoring. Review of the existing
experience and possible approaches. A report of a working meeting with the members of the Decade
implementation bodies in Decade countries in Belgrade 29. 10. 2007.
108
Platforma bola vytvorená v roku 2007 aktuálne predsedajúcou krajinou – Maďarskom.
109
Pozri: The Decade of Roma Inclusion: A Unifying Framework of Progress Measurement and Options for
Data Collection, Martin Kahanec, 16. november 2008.
110
Napríklad: Indicator Group Meeting 10. – 11. júna 2008 v Budapešti, Indicator and Monitoring Workshop 31.
marca – 1. apríla 2009 v Belehrade a Indicator and Monitoring Workshop 16. marca 2010 v Bratislave – ako
aktivitu v rámci slovenského predsedníctva Dekády.
111
Pozri dokument na http://www.romovia.vlada.gov.sk/data/files/8305.pdf
112
Správy z jednotlivých výskumov: Únik z pasce závislosti, The Roma Human Development Report. UNDP,
2003. At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe. UNDP, 2005. Správa o životných podmienkach
rómskych domácností na Slovensku. UNDP, 2007. Správa o životných podmienkach rómskych domácností na
Slovensku 2010. UNDP, 2012. The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.
FRA – UNDP, 2012.
105
106
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mnohodimenzionálneho, mnohovrstvového a dynamického konceptu. Venujú pozornosť
všetkým kľúčovým oblastiam inklúzie Rómov, ako je bývanie, zdravie, vzdelávanie a trh
práce, ale aj príjmovej situácii a materiálnej deprivácii. Správy spracované z týchto výskumov
sú určené pre decíznu sféru, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú zlepšovaním
podmienok pre marginalizované skupiny populácie a pre Rómov osobitne.
Prax zberu dát na Slovensku
Vývoj v oblasti etnickej štatistiky a administratívnych dát má na Slovensku svoju históriu.113
Od druhej polovice 90. rokov až po súčasnosť vzniklo mnoho štúdií a syntetizujúcich správ
o rómskej problematike.114 Monitorovacie správy paneurópskych inštitúcií tiež poskytovali
čiastkové dáta o špecifických oblastiach života rómskej populácie. Napríklad ECRI v Druhej
správe o Slovensku115 odporučila zodpovedným orgánom zvážiť spôsoby monitorovania
situácie rozličných minoritných skupín s primeraným ohľadom na zásady ochrany údajov
a súkromia. V Tretej správe o Slovensku116 ECRI upozorňuje, že ako hlavný dôvod
nedostatku konkrétnych informácií, ktoré by štátnym orgánom umožnili monitorovať situáciu
rôznych menšinových skupín, sa udáva existencia legislatívy zakazujúcej zber údajov v
členení podľa etnického pôvodu. ECRI zdôrazňuje, že „monitorovanie má zásadný význam
pre hodnotenie dosahu a úspešnosti politík... malo by sa vykonávať s primeraným ohľadom na
zásady zberu údajov a ochrany súkromia a vychádzať zo systému dobrovoľného prihlásenia
sa k menšine, pričom by sa mali jednoznačne vysvetliť dôvody zberu týchto údajov“.
K významnému počinu v praxi zberu dát o Rómoch došlo na Slovensku v roku 2004
aplikáciou metódy teritoriálneho mapovania rómskych osídlení. Teritoriálny prístup je
založený na predpoklade, že znevýhodnená rómska populácia117 žije v určitých priestorových

113

Pre viac informácií o tejto téme pozri publikáciu M. VAŠEČKU ed. (2002): Čačipen pal o Roma. Bratislava :
IVO. kap. E, s. 475 – 498.
Napríklad RADIČOVÁ, I.: Hic Sunt Romales. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E, World Bank, 2001. Poverty
and Welfare Of Roma in the Slovak Republic. Bratislava : Foundation S.P.A.C.E., INEKO, The Open Society
Institute, 2002. The Situation of Roma in an Enlarged European Union. Luxembourg : Office for Official
Publications of the European Communities European Commission, 2004. Equality for Roma in Europe. A
Roadmap for Action. Budapest : OSI (Open Society Institute), 2006.
115
ECRI (2000): Druhá správa o Slovensku prijatá 10. decembra 1999. Štrasburg 27. jún 2000 Dostupné na
internete http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/5-Archives/1-ECRI%27s_work/5
CBC_Second_reports/Slovakia_CBC2_sk.pdf.
116
ECRI (2004): Tretia správa o Slovensku prijatá 27. júna 2003. Štrasburg 27. januára 2004 Dostupné na
internete
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1%2Decri/2%2Dcountry%2Dby%2Dcountry_approach/slovakia/3e%2
0rapport%20Slovaquie%20-%20slovaque%20-%20cri04-4.pdf
117
Keďže predmetom záujmu výskumníkov je marginalizácia rómskej populácie ako skupiny, rómska populácia
žijúca integrovane medzi majoritnou populáciou nie je v tomto prieskume sledovaná. Napriek tomu, že
jednotlivci a domácnosti žijúce integrovane môžu byť subjektom diskriminácie, nepredpokladá sa, že čelia
114

II. Chudoba a sociálne vylúčenie v kombinácii s etnicitou

/ 63

celkoch, enklávach (či už vnútri obcí, na ich okraji, alebo v segregovaných osadách), neskúma
etnickú identitu, ale robí iba akýsi „inventár“ osídlení.118 V roku 2012 UNDP bude realizovať
nové sociografické mapovanie, na základe identickej metodológie, tak, aby sa zabezpečila
komparatívnosť dát.
Z teritoriálneho prístupu pri identifikácii cieľovej skupiny vychádzali už spomínané
rozsiahle výskumy UNDP v rokoch 2002, 2005, 2010 a 2011.119 Niektoré z nich mali národný
charakter, niektoré boli medzinárodne komparatívne výskumy.120 Zber empirických údajov sa
v nich realizoval prostredníctvom osobných rozhovorov medzi anketárom a respondentmi na
základe anonymizovaného štruktúrovaného dotazníka121, ktorý sa zameriaval na informácie
o domácnosti, ako aj na informácie o jednotlivých členoch domácnosti a výberovú jednotku
predstavovala hospodáriaca domácnosť. Výskum nezbieral údaje iba o rómskych
domácnostiach, ale do vzorky boli zaradení aj Nerómovia z geograficky blízkeho prostredia
tak, aby sa dali porovnať sociálno-ekonomické disparity medzi dvoma skupinami
obyvateľov.122
Posledný vývoj
Pre vývoj agendy zberu etnických dát dala na európskej úrovni veľmi dôležitý stimul
Európska komisia smernicou Rady č. 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, s cieľom zabezpečiť
efektívnu implementáciu antidiskriminačnej legislatívy.123 Uznesenie Európskeho parlamentu
z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej otázky124 poukazuje na to, že rómska

takým istým faktorom, ktoré determinujú marginalizáciu tých skupín Rómov a Rómok v priestorových
enklávach.
118
Konzorcium zahŕňalo orgány štátnej správy (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity),
slovenské mimovládne organizácie (S.P.A.C.E., IVO a Krajské centrum pre rómske otázky) a nadnárodné
inštitúcie (Svetová banka). Uskutočnilo sa v roku 2004 a zahŕňalo 1 068 obcí a 1 573 rómskych osídlení.
119
Pozri poznámku č. 28.
120
Výskum v roku 2011 bol realizovaný na požiadanie Európskej komisie v spolupráci UNDP, FRA a WB v 18
krajinách. Pozri aj The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey results at a glance. FRA – UNDP,
2012.
121
Niektoré otázky dotazníka boli pripravené tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť so štandardnými
výberovými zisťovaniami ŠÚ, ako je EÚ-SILC a VZPS.
122
Viac k metodológii výskumov pozri Škobla, D.: Zber a využitie údajov o životných podmienkach
marginalizovaných rómskych domácností. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu
SR Kvalita života v podmienkach globalizácie 26. – 27. október 2011, Bratislava.
123
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:sk:HTML.
124
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej otázky
(2009/C 68 E/06) Dostupné na internete
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2008-0053&language=SK. Toto
bolo nasledované Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚ Uznesenie Európskeho
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agenda a otázka dát o Rómoch sa postupne stáva jednou zo súčastí plánovania európskych
politík. V uznesení sa priamo apeluje na zlepšenie legislatívnych rámcov a na tvorbu aktívnej
rómskej politiky.
Vytvorenie Európskej platformy pre rómsku inklúziu125 sa stalo ďalším míľnikom
v procese europeanizácie rómskych politík a integrácie. Platforma má byť akýmsi odborným
fórom, ktorý združuje národné vlády, EÚ, medzinárodné organizácie a rómskych zástupcov
z občianskej spoločnosti. Podľa deklarovaných cieľov sa zameriava na podporu spolupráce
a výmenu skúseností na úspešné začlenenie Rómov a ich integráciu. Prvé stretnutie platformy
sa konalo v Prahe dňa 24. apríla 2009 (počas českého predsedníctva EÚ) a v rámci neho bolo
identifikovaných 10 spoločných základných princípov, ako účinne riešiť začlenenie
a integráciu Rómov.126
Míľnik v európskej diskusii o rómskych dátach vytvára Rámec EÚ pre národné
stratégie integrácie Rómov do roku 2020.127 Podľa tohto dokumentu by národné stratégie mali
vytvoriť bázu, ktorou sa otázka základných ľudských práv prepája s otázkou ľudského
rozvoja, na základe ktorej by sa mali realizovať špecifické intervencie na národnej a lokálnej
úrovni. V dokumente sa konštatuje, že „na úrovni EÚ aj členských štátov je potrebné konať
rozhodne v rámci aktívneho dialógu s Rómami... a hlavnú zodpovednosť... majú štátne
orgány“. Európske inštitúcie, podľa tohto dokumentu, vnímajú sociálnu a ekonomickú
integráciu Rómov ako dvojsmerný proces, ktorý si vyžaduje zmenu postojov väčšiny
obyvateľstva, ako aj členov rómskych komunít. „Členské štáty musia predovšetkým
zabezpečiť, aby Rómovia neboli diskriminovaní a aby sa s nimi zaobchádzalo ako s inými
občanmi EÚ, aby mali rovnaký prístup ku všetkým základným právam... a z tohto dôvodu je
potrebné

zaviesť

účinný

monitorovací

mechanizmus,

ktorý

zaistí

merateľnosť

dosiahnuteľných výsledkov...“
Na záver sa dá konštatovať, že v poslednom období sa stávame svedkami
europeanizácie rómskych politík – procesu, ktorý spočíva v presúvaní ťažiska politickej
iniciatívy v oblasti rómskej otázky z členských štátov na európsku úroveň. Je to výsledok
mnohých faktorov a argumentuje sa napríklad, že rómske obyvateľstvo je paneurópskym

parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov a zlepšení ich prístupu na pracovný trh v Európskej únii
(2008/2137(INI)).
125
EU Platform for Roma Inclusion http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/romaplatform/index_en.htm.
126
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10394.en09.pdf.
127
Na základe Oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 zo dňa 5. 4.
2011 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sk&DosId=200323.
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etnicko-kultúrnym spoločenstvom, ktoré nemá svoj vlastný štát, v dôsledku čoho EÚ nesie
osobitnú zodpovednosť za vytvorenie stratégie a politiky pre Rómov.128 Tento proces je však
do určitej miery paradoxný. Hoci politická iniciatíva sa generuje v Bruseli, implementácia
riešení zostáva v rámci kapacít a jurisdikcie jednotlivých členských štátov.129 Dá sa preto
povedať, že europeanizácia tzv. rómskej otázky je iba parciálna a národné štáty sa nevyhnutne
musia a budú musieť so svojimi problémami, ale aj záväzkami vyrovnať sami.
Existuje širší odborný konsenzus, že zber štatistických údajov takým spôsobom, aby
sa mohli členiť podľa etnicity, predstavuje nevyhnutnú podmienku na poznanie a analýzu
nerovností medzi majoritou a menšinami. Skutočnosť, že zber etnických dát (a tiež dát
o Rómoch) sám osebe nie je v rozpore so zákonmi o ochrane osobných údajov či s ochranou
ľudských práv, zdôrazňujú európske inštitúcie aj mimovládni medzinárodní aktéri. Množstvo
paneurópskych dokumentov, konvencií OSN, odporúčaní a analytických správ konštatuje, že
používanie dát o skupinových charakteristikách neporušuje zákony o ochrane osobných
údajov – právne predpisy však stanovujú špecifické obmedzenie pre zber dát a vymedzujú,
aké dáta a akým spôsobom sa môžu zbierať, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Jednotlivé
krajiny by preto nemali rezignovať na zber a plánovanie zberu etnických dát. Na Slovensku
treba pokračovať v odbornej diskusii, ktorá by mala vyústiť do konsenzu ohľadne vytvorenia
koncepcie zberu dát a systematizovania praxe zberu dát.
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Pozri napríklad VEERMERSCH, P.: The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in
Contemporary Central Europe, New York and Oxford : Berghahn Books, 2006. 256 s.
Azda okrem využitia EÚ fondov, najmä ESF, kde existuje implicitný konsenzus medzi EK a členskými
krajinami, že časť prostriedkov bude využitá na integráciu Rómov.
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SOCIÁLNE POSTAVENIE AKO ZABUDNUTÝ
FAKTOR PRI SLEDOVANÍ DISKRIMINÁCIE
NA SLOVENSKU
Roman Džambazovič
Abstrakt
Cieľom príspevku je ponúknuť operacionalizáciu sociálneho postavenia pre možnosti jeho
skúmania ako dôvodu diskriminácie. Na základe analýzy dostupných výskumov (EU-SILC,
VZPS, Rodinné účty, OECD PISA) sme zistili, že sú k dispozícii údaje o životnej úrovni,
vzdelaní a postavení na trhu práce, ktoré indikujú sociálne postavenie. Štandardne sa
využívajú údaje o dosiahnutej výške vzdelania a životnej úrovni (príjme, spotrebe,
materiálnom vybavení). Nevyužitý potenciál sa skrýva v dátach o ekonomickej aktivite
a zamestnaní respondentov. Postavenie na trhu práce sa považuje za základ pri indikovaní
sociálneho postavenia. Predstavujeme preto

teoretickú konceptualizáciu a možnosti

empirickej indikácie sociálneho postavenia. Ich základom sú štandardné a medzinárodne
využívané indexy pracujúce so škálami zamestnaní alebo triednymi kategóriami – triedna
klasifikácia EGP, medzinárodný index sociálno-ekonomického statusu zamestnaní (ISEI)
a európska sociálno-ekonomická klasifikácia (ESeC). Odporúčame testovať validitu ESeC-u
v podmienkach Slovenska, kedže zachytáva súčasné triedne štruktúry európskych krajín
a umožňuje do skúmania zahrnúť aj jednotlivcov nachádzajúcich sa mimo trhu práce.
Kľúčové slová
Sociálne postavenie, zdroje údajov – EU-SILC, Rodinné účty, Výberové zisťovanie
pracovných síl, OECD PISA, sociálna trieda, postavenie na trhu práce, životná úroveň,
životné

podmienky,

sociálno-ekonomického

vzdelanie,
statusu

triedna

klasifikácia

zamestnaní

EGP,

(ISEI), európska

medzinárodný

index

sociálno-ekonomická

klasifikácia (ESeC), medzinárodná klasifikácia zamestnaní ISCO
1. Namiesto úvodu alebo čo prináša sledovanie sociálneho postavenia z hľadiska diskriminácie
V spoločenskovednej spisbe sa sociálne postavenie vymedzuje ako sociálny status človeka
a odkazuje na určitú pozíciu v sociálnej štruktúre konkrétnej spoločnosti. Ide o postavenie
v hierarchickej štruktúre – sociálnej stratifikácii, ktorá súvisí s vlastníctvom hmotných
a nehmotných statkov (zdrojov) cenených v spoločnosti a s prístupom k nim. Keďže v každej
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spoločnosti sú tieto zdroje obmedzené, nemôžu mať jej členovia s odlišným sociálnym postavením
rovnaký prístup k nim. Tento stav možno charakterizovať ako sociálnu nerovnosť.130 Sociálna
stratifikácia je výrazom dvoch typov nerovností, a to nerovnosti v životných podmienkach
a nerovnosti v životných šanciach.131 Z hľadiska zamerania projektu na problém nerovnakého
zaobchádzania to znamená, že jednotlivci, domácnosti či spoločenské skupiny s nízkym sociálnym
postavením sú (môžu byť) v dôsledku svojho postavenia znevýhodnení a sociálne vylúčení. Žijú
v horších materiálnych podmienkach, majú odlišné kultúrne zázemie a symbolické uznanie.
Odlišujú sa aj príležitosťami, ktoré majú k dispozícii, aby získali zdroje a zmenili svoje spoločenské
postavenie.132 V takomto prípade nedochádza k naplneniu princípu rovnosti a rovnakého
zaobchádzania. Sociálne postavanie je jedným z faktorov (dôvodov) diskriminácie.133
Sledovanie sociálneho postavenia umožňuje získať informácie aj o ďalších faktoroch, ktoré
spolupôsobia na sociálne postavenie jednotlivca a jeho domácnosti a môžu byť dôvodom
nerovností a nerovnakého zaobchádzania. Faktory ako pohlavie (rod), vek, národnosť (etnická
príslušnosť), zdravotný stav totiž indikujú v podmienkach Slovenskej republiky odlišnú mieru
rizika chudoby a sociálneho vylúčenia a ovplyvňujú sociálne postavenie jednotlivca a jeho
domácnosti. Údaje z rôznych zisťovaní a výskumov jasne poukazujú na vyššie ohrozenie
chudobou a sociálnym vylúčením v prípade žien, detí a mladých ľudí, starších ľudí, občanov so
zdravotným postihnutím či príslušníkov etnických minorít – najmä Rómov žijúcich
v segregovaných komunitách.134 Skúmanie sociálneho postavenia ako dôvodu diskriminácie takto
umožňuje skúmať viacnásobnú diskrimináciu, ktorá je vymedzená ako diskriminácia na základe
viac ako jedného dôvodu. V prípade sociálneho postavenia je to najčastejšie na Slovensku spojené
práve s pohlavím (rodom), vekom, etnickou príslušnosťou a so zdravotným postihnutím.
Kombinácia či súčinnosť viacerých dôvodov diskriminácie umocňuje znevýhodnenie daného
jednotlivca a zintenzívňuje zhoršenú pozíciu v porovnaní s inými jednotlivcami, ktorí sú
v podobnej situácii.135
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SOPÓCI, J.: Sociálna stratifikácia a mobilita. Teoretická analýza. Bratislava : Iris, 2008. s. 7.
KATRŇÁK, T.: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno : CDK, 2005. s. 5.
132
Tamže, s. 5.
133
Sociálne postavenie však môže byť nielen príčinou, ale i dôsledkom diskriminácie. Diskriminácia môže na
jednej strane spôsobovať nízke sociálno-ekonomické postavenie, „udržiavať“ toto postavenie a byť jedným
z mechanizmov, ktoré spôsobujú jej dlhodobý charakter, ako aj medzigeneračnú reprodukciu tohto postavenia.
Nízky sociálno-ekonomický status však na druhej strane môže spôsobovať nerovnaké zaobchádzanie. Napríklad
chudoba môže vystupovať ako príčina diskriminácie na trhu práce, príčina nerovnakého prístupu k zdravotnej
starostlivosti či nerovnosti prístupu k vzdelaniu (vzdelanostným nerovnostiam).
134
Pozri napríklad DŽAMBAZOVIČ, R.: Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. 228 s.
135
SEKULOVÁ, M. – GYÁRFÁŠOVÁ, O.: Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia. Pohľady verejnosti na
diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. Bratislava : IVO, 2010. s. 10.
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2. Zdroje údajov pri sledovaní dôvodov diskriminácie
Zahraničné štúdie a výskumné správy mapujúce problematiku rovnakého zaobchádzania
v jednotlivých krajinách EÚ upozorňujú na nevyhnutnú a esenciálnu potrebu dostupných
a spoľahlivých údajov a indikátorov pri boji proti diskriminácii.136 Pritom každá zo skupín
prijímateľov údajov má k dispozícii a vyžaduje rozdielne množstvo a kvalitu dostupných
údajov.137 Odlišné údaje si vyžadujú aj rôzne typy aktivít (napr. monitoring ľudských práv,
sociálna politika). Taktiež majú dáta odlišnú úlohu v rôznych častiach rozhodovacieho
procesu – pri tvorbe politiky, implementácii a evaluácii.138
V dôsledku dlhodobého pretrvávajúceho nedostatku spoľahlivých údajov v oblasti
diskriminácie je čoraz aktuálnejšou úlohou analýza existujúcich zdrojov údajov a možných
indikátorov merajúcich dodržiavanie zásady rovnosti a rovnakého zaobchádzania. Takáto
analýza umožňuje identifikovať nedostatky, ale i príležitosti navrhnúť nové zdroje údajov
a doplniť už existujúce zdroje. Aj naša pozornosť pri analýze zdrojov údajov bude upriamená
na dostupné databázy, keďže mnohé potrebné údaje môžu byť zisťované, ale sa pravidelne
alebo vôbec nevykazujú, nie sú uverejňované vo vyhovujúcej štruktúre a pod. Sústredíme sa
na odhalenie potenciálu zdrojov údajov z výskumov, ktoré sa s určitou pravidelnosťou
opakujú a zisťujú. Takéto zameranie spĺňa aj veľmi dôležité kritérium smerované
k získavaniu, vykazovaniu a práce s údajmi a so sociálnymi indikátormi vo všeobecnosti,
a tou je ich nízka finančná náročnosť. Ako upozorňujú Marlier a Atkinson (2010)139, meranie
sociálnych indikátorov by nemalo znamenať veľmi veľké bremeno pre jednotlivé štáty a ich
obyvateľov.
Sociálne postavenie sa v spojitosti s nerovnakým zaobchádzaním v našich podmienkach
nesleduje. Oblasť zhromažďovania relevantných údajov o dodržiavaní zásad rovnakého
zaobchádzania s osobitným zreteľom na nízke sociálne postavenie jednotlivcov – nízky

136
Pozri napríklad: Fairness and Freedom. The Final Report of the Equealities Review : London, 2007. 169 s.
MAKKONEN, T.: Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equalities Law. Luxembourg : European
Commision, 2007. 109 s.; Report from the review of equality data. London : National Statistics, 2007. 111 s.
137
Vieme rozlíšiť tri základné skupiny cieľových prijímateľov a používateľov sociálnych indikátorov. Gerbery
a Džambazovič (2011, s. 65 − 66) rozlišujú: 1. technických používateľov (výskumníci/čky, zástupcovia
akademickej sféry, „producenti“ – odborníci/čky pracujúci s údajmi), 2. politických používateľov (politici,
politickí analytici, zástupcovia verejnej správy) a 3. verejnosť (zastúpená médiami, mimovládnymi
organizáciami, širokou verejnosťou). Zapojenie všetkých spomínaných používateľov do jednotlivých fáz
„života“ indikátorov (od tvorby až po hodnotenie výsledkov) umožňuje ich viacúrovňové a mnohostranné
sledovanie, čo je potenciálom pre zvyšovanie nielen ich kvality a legitimity, ale i samotnej úspešnosti sociálneho
monitoringu a reportingu. GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike:
Perspektíva sociálnej inklúzie. Bratislava: UK, 2011. 128 s.
138
European handbook on equality data. Luxembourg : European Commision, 2007. s. 21 − 22.
139
MARLIER, E. – ATKINSON, A. B.: Indicators of Poverty and Social Exclusion in a Global Context. In:
Journal of Policy Analysis and Management. 2010, vol. 29, no. 2, p. 285 − 304.
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sociálno-ekonomický status, chudobu a sociálne vylúčenie – sa však stáva čoraz dôležitejšou
a ukazuje sa nutnosť skúmania jej kombinácie a súčinnosti s ďalšími dôvodmi diskriminácie.
Analýza odbornej zahraničnej literatúry upozornila na skutočnosť, že môžeme v krajinách EÚ
nájsť dostatočné množstvo zdrojov údajov využiteľných v kontexte sledovania (ne)rovnakého
zaobchádzania a (ne)rovnosti. Zdroje údajov z hľadiska ich kvality, množstva, „histórie“
využívania pri skúmaní danej problémovej oblasti, samozrejme, vykazujú pri porovnaní
jednotlivých krajín odlišnosti. Napriek tomu však vieme identifikovať v európskom
spoločenstve harmonizované zisťovania a štandardizovanú prácu s údajmi, čo ponúka
možnosť učiť sa z postupov využívaných v iných krajinách, výmenu skúseností a možnú
komparáciu a spoločný postup pri získavaní a práci s údajmi.
Nachádzame veľmi rôznorodé zdroje údajov, ktoré môžeme rozlíšiť podľa mnohých
kritérií. Jedným z kritérií je, či sledované údaje z dostupného zdroja ponúkajú informáciu
o priamej skúsenosti s diskrimináciou140 alebo údaje, ktoré nepriamo poukazujú na nerovnosť
a nerovnaké zaobchádzanie. Zdroje údajov sa rozlišujú aj z hľadiska mechanizmov „zberu“
údajov, pod ktorým sa skrýva, či ide o primárny „zber“ dát špeciálne pre danú problémovú
oblasť alebo o sekundárny „zber“ údajov, kde sa spoliehame na už existujúce dátové súbory.
European handbook on equality data (2007) okrem vyššie spomínaných uvádza tri základné
typy procesov, ktorými sú dáta zozbierané141:
1. Prostredníctvom výskumov, prieskumov, štatistických zisťovaní
Údaje sa pri výskumoch zhromažďujú prostredníctvom kvantitatívneho alebo kvalitatívneho
výskumu. Typickým príkladom na Slovensku je sčítanie obyvateľstva, domov a bytov,
Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) či EU-SILC.
2. Prostredníctvom administratívnych procesov
Údaje sa zhromažďujú v priebehu vykonávania správy zodpovednými orgánmi. Príkladom
môžu byť rôzne formuláre a žiadosti vypĺňané na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
hlásenie o narodení alebo list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
3. Prostredníctvom pozorovaní
Pozorovanie môže teoreticky poskytovať dáta, ktoré majú vysokú platnosť, ale tieto údaje je
často ťažké získať. Diskriminácia je rozšírený, ale často subtílny fenomén, ktorý sa
obyčajne nevykonáva otvorene, čo z nej robí fenomén ťažko postihnuteľný priamym
pozorovaním. Diskrimináciu je možné priamo pozorovať prostredníctvom riadeného
140

O priamej skúsenosti vypovedajú napríklad viktimačné výskumy, self-reporty, justičné dáta, monitoringy
organizácií a pod.
European handbook on equality data. Luxembourg : European Commision, 2007., s. 27 − 30.
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experimentu alebo vtedy, ak orgány presadzovania práva alebo výskumníci a výskumníčky
uskutočnia prieskum na konkrétnom mieste a zisťujú napríklad etnické zloženie pracoviska
či školy, s cieľom odhaliť možnú pod- alebo nad-reprezentáciu príslušníkov určitej etnickej
skupiny, pohlavia a pod.
Najčastejšie sa pri uvádzaní možných zdrojov údajov pre sledovanie rovnosti stretávame
s nasledujúcou typológiou zdrojov142:
a. Oficiálne štatistické zdroje údajov: populačné cenzy, oficiálne výberové zisťovania,
prieskumy a výskumy, administratívne záznamy a registre (tak centrálne, ako aj
lokálne populačné registre);
b. Akademické a ad hoc výskumy: viktimačné výskumy, self-reporty, testovanie
diskriminácie, ďalšie výskumy kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho charakteru
(hĺbkové rozhovory, prípadové štúdie, focus groups);
c. Databázy vzniknuté na základe rôznych monitoringov a sledovania konkrétnych
prípadov nerovnakého zaobchádzania („údajov o sťažnostiach“).
Pri našej analýze sa sústredíme na zdroje údajov, ktoré nepriamo zachytávajú problém
diskriminácie143, nie sú primárne zamerané na zber údajov k problému diskriminácie a sú
oficiálnymi štatistickými zdrojmi dát. Ide o výberové zisťovania či výskumy, ktoré sa
dlhodobo realizujú a je predpoklad zachovania ich longitudiality. Zameriame sa pritom
primárne na tie, ktoré sú už v súčasnosti základnými zdrojmi údajov pri vykazovaní
spoločných („celoeurópskych“) indikátorov sociálnej inklúzie, národných indikátorov
chudoby a sociálneho vylúčenia144, resp. sa s nimi pracuje ako s východiskovými pri písaní
jednej z najdôležitejších monitorovacích správ u nás v Správe o sociálnej situácii obyvateľov
SR. Predpokladom takéhoto zúženia analyzovaných zdrojov údajov je, že nami vybrané
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Bližšie pozri napríklad: European handbook on equality data. Luxembourg : European Commision, 2007.
105 s.; MAKKONEN, T.: Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equalities Law. Luxembourg :
European Commision, 2007. 109 s.
143
Priamo sledovať diskrimináciu okrem justičných či policajných zdrojov umožňujú napríklad: výskum IVO
(SEKULOVÁ – GYÁRFÁŠOVÁ, 2010); Eurobarometer −
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Bližšie pozri napríklad: DŽAMBAZOVIČ, R. a kol.: Národné indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia:
správa z pilotného prieskumu. Bratislava : Euroformes, 2008. 166 s.; DŽAMBAZOVIČ, R. a kol.: Národné
indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia: referenčný manuál. Bratislava : Euroformes, 2008. 43 s.;
GERBERY, D. a kol.: Monitoring národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia. Bratislava :
Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2010. 81 s.
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zisťovania a výskumy už z tohto dôvodu umožňujú identifikovať sociálne postavenie
jednotlivcov či ich domácností.
3. Podoby vymedzenia sociálneho postavenia
Sociálne postavenie

budeme vnímať

v prvom

rade

prostredníctvom

dosiahnutého

sociálno-ekonomického postavenia. Sociálne postavenie môže byť vymedzené tak
objektívnym, ako aj subjektívnym spôsobom.
Objektívne vymedzenie je založené na tzv. objektívnych aspektoch a sociálne postavenie je
určené zvonka – nezávisle od mienky jednotlivcov. V odbornej literatúre je na základe
bohatého teoretického ukotvenia sociálno-ekonomické postavenie operacionalizované na
úrovni indikátorov (či indexov) napríklad ako postavenie v triednej štruktúre spoločnosti –
skúma sa príslušnosť k sociálnej triede či vrstve (ktorá sa definuje napríklad pomocou
dosiahnutej

pozície

na

trhu

práce

a v rámci

vykonávanej

práce);

z hľadiska

príjmov/mzdy/majetku – skúma sa „miesto“ jednotlivcov a domácností v príjmovej distribúcii
ako príslušnosť k určitej príjmovej skupine; využívajú sa rôzne koncepty chudoby alebo
vymedzenia sociálneho vylúčenia; z hľadiska životných podmienok – sledujú sa podmienky
bývania, životný štýl, konzumné aktivity, využívanie voľného času, ktoré sú rámcované
konceptmi sociálneho vylúčenia, relatívnej deprivácie – materiálnej, sociálnej, priestorovej;
z hľadiska kultúrneho kapitálu (dosiahnutého vzdelania) atď.
Subjektívne vymedzenie sociálno-ekonomického statusu je založené na hodnotení
vlastného postavenia a spočíva v názoroch a pocitoch samotných respondentov výskumov. Sú
považované skôr za pomocné meracie nástroje a využívajú sa ako doplnkové pri objektívnych
vymedzeniach. Najčastejšie sa zisťuje „subjektívne“ sociálne postavenie za pomoci a)
sebazaradenia do určitej sociálnej triedy (vrstvy) či na určitej škále (stupnici) sociálneho
postavenia, t. j. na označenej (triednej) alebo neoznačenej (voľnej) škále sebazaradenia145 a b)
určenia minimálnej úrovne príjmu potrebného na uspokojenie základných potrieb (Subjective
Poverty Line) alebo hodnotenia dostatočnosti príjmu (CSP Poverty Line).146 V prípade oboch
typov vymedzení sociálneho postavenia ide o konsenzuálne vymedzenie zakladajúce sa na
teoretickom ukotvení a empirickom testovaní.
V prípade všetkých typov vymedzení sociálneho postavenia je veľké množstvo otázok
a metodologických problémov spojených s ich meraním. Napríklad otázky týkajúce sa

145

Bližšie pozri BAHNA, M. − DŽAMBAZOVIČ, R.: Subjektívna identifikácie vlastnej pozície
v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. In: Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 87 − 112.
146

MAREŠ, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha : SLON, 1999. s. 132 − 136.
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veľkosti príjmu, majetku patria medzi nadmieru osobné senzitívne údaje147 a aj pri
sociologických zisťovaniach sa ukazuje nižšia ochota respondentov a respondentiek
odpovedať na dané otázky. Problém je aj s presnosťou „príjmových otázok“. Podobne by sme
mohli pokračovať v prípade všetkých spomínaných vymedzení. Aj preto ako východiskové,
pri vymedzení, ako aj samotnom meraní sociálneho postavenia, bude uvažovanie v intenciách
už štandardných (medzinárodne) využívaných vymedzujúcich charakteristík a ukazovateľov
sociálneho postavenia.
4. Východiskové zdroje údajov pri sledovaní sociálneho postavenia ako dôvodu
diskriminácie (nerovnakého zaobchádzania)
Ešte predtým, ako sa pokúsime identifikovať možnú empirickú indikáciu sociálneho
postavenia (a aj ďalších dôvodov diskriminácie) v nami vybraných zdrojoch údajov, je
dôležité dať do vzájomného vzťahu problém (ne)rovnakého zaobchádzania a konkrétnych
oblastí, v ktorých je možné sledovať ho. Vplyv znevýhodneného sociálneho postavenia, resp.
nízkeho sociálno-ekonomického statusu na (ne)rovnosť sa sleduje v niekoľkých oblastiach.
Ide o oblasti, v prípade ktorých zaručenie rovnosti a rovnakého zaobchádzania znamená úplnú
sociálnu integráciu jednotlivca (skupiny) do spoločnosti. Ako jedna z možných teoretických
východísk pre identifikáciu oblastí integrácie nám poslúži koncept sociálneho vylúčenia
(exklúzie)/sociálneho začleňovania (inklúzie). Sociálne vylúčenie sa chápe ako proces, ktorý
znamená bariéru participácie na živote spoločnosti a jej následné konzekvencie. Byť sociálne
vylúčeným nie je len o nedostatku zdrojov či nepostačujúcej úrovni spotreby, ale znamená aj
nerovný prístup k základným zdrojom spoločnosti – vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu,
sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti, sťažený prístup k hlavným sociálnym inštitúciám
zodpovedným za distribúciu životných šancí a v neposlednom rade aj odtrhnutie od
dôležitých oblastí života, ktoré zabezpečujú integráciu v danej komunite alebo spoločnosti.148
Sociálnu inklúziu následne vnímame ako proces, v rámci ktorého dochádza k zabezpečeniu
prístupu k príležitostiam a zdrojom nevyhnutným na plnú participáciu na ekonomickom,
sociálnom, politickom a kultúrnom živote v spoločnosti. Cieľom je odstraňovanie bariér
integrácie a vytváranie možností na realizáciu občianskych, politických i sociálnych práv.149

147
Údaje o príjmoch, majetku nespadajú medzi senzitívne osobné údaje uvádzané v EU Data Protection
Directive. Za senzitívne údaje (jazykom spomínanej smernice za „špeciálnu kategóriu údajov“) sú považované
osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické presvedčenie (názory), náboženskú alebo
filozofickú vieru, členstvo v odboroch a údaje o zdraví (zdravotnom stave) a sexuálnom živote.
148
DŽAMBAZOVIČ, R.: Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2007. s. 150 − 161.
149
GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej
inklúzie. Bratislava: UK, 2011. s. 128.
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Sociálne vylúčenie môžeme vnímať v spojitosti s diskrimináciou ako veľmi úzko
prepojené spoločenské procesy. Byť diskriminovaný veľmi často znamená byť sociálne
vylúčený. Podobne snaha o sociálnu inklúziu vylúčených jednotlivcov a skupín znamená aj
boj proti diskriminácii. Aj z týchto dôvodov určite nie je prekvapujúce, že analýza
sledovaných oblastí diskriminácie v zahraničí upozorňuje na podobne definované oblasti, aké
sme predstavili v prípade sociálneho vylúčenia. Inšpiratívne je napríklad poukázanie na
možnosť sledovania oblastí, ako je: zdravie; fyzická bezpečnosť; vzdelanie; životná úroveň
(štandard života); produktívne a oceňované aktivity; osobný, rodinný a sociálny život;
participácia a vplyv; identita a sebaúcta či právna istota150 (pozri príloha č. 1). Samozrejme,
určenie hlavných oblastí (domén), v ktorých sa sleduje otázka rovnosti a rovnakého
zaobchádzania,

je

otázkou

politickej

ochoty,

vyjednávania,

stanovených

priorít,

medzinárodných záväzkov atď. Takto široko definované oblasti však vystihujú zložitosť
problému, v ktorom je dôležité sledovanie rovnosti a jej multifaktorovosti.
V uvedených hlavných oblastiach je možné sledovať veľké množstvo schopností
(rámcované teóriou capabilities151), ktoré by mali mať možnosť napĺňať sa, využiť
a, samozrejme, veľké množstvo konkrétnych indikátorov, ktoré sa dajú merať. Rozsah
príspevku však neumožňuje predstaviť všetky spomínané skutočnosti, preto sa sústredíme
v prvom rade na najčastejšie skúmané: zdravie, vzdelanie, životnú úroveň (štandard života)
a v neposlednom rade produktívne a oceňované aktivity (na ekonomickú aktivitu, resp.
pozíciu na trhu práce). Pri ich výbere nejde o to, že by sme tieto oblasti považovali za
dôležitejšie ako zostávajúce. Na základe predvýskumu, ktorý bol zameraný na predbežnú
analýzu vhodných zdrojov údajov, sme však zistili, že výskumy sledujú v prvom rade nami
vybrané štyri oblasti. Odporúčame však nasledujúce analýzy orientovať aj na ďalšie
spomínané oblasti a zdroje údajov, ako sú napríklad reprezentatívne sociologické výskumy
(často charakteru pravidelných, opakujúcich sa zisťovaní – ako napríklad European Value
Study (EVS), European Social Survey (ESS), International Social Survey Program (ISSP) 152,
Eurobarometer a pod.), registre, administratívne záznamy atď.

150

Bližšie pozri napríklad Report from the review of equality data. London : National Statistics, 2007. 111 s. Vo
Veľkej Británii napríklad Centre for Analysis of Social Exclusion využíva pri sledovaní rovnosti v spomínaných
oblastiach kategórie rodu, etnicity, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, transgenderu
a náboženstva/viery. Týchto sedem charakteristík a spomínané oblasti boli schválené a publikované v The
Equality Review (2007). Odporučilo sa následne zahrnúť do sledovania aj sociálno-ekonomický status.
151
Bližšie pozri napríklad KAUFMAN, A.: Capabilities Equality: Basic Issues and Problems. New York :
Routledge, 2006. s. 248.
152
Ide o realizáciu výskumov v rámci medzinárodných výskumných programov, ktorých je Slovensko súčasťou.
Bližšie pozri http://sasd.sav.sk/sk/.
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Pri výskumoch a vymedzení sociálnej stratifikácie sa ukazuje dôležitosť skúmania
zamestnaneckého statusu (zamestnania), vzdelania a príjmu. Práve ony majú pre sociálne
postavenie človeka v sociálnej štruktúre definičný charakter. Sú to vymedzujúce
charakteristiky sociálnych tried, ktoré odkazujú na nerovnosti dané trhom práce.153 Pri
empirickom skúmaní sociálneho postavenia sa práve preto využívajú aj rôzne triedne schémy,
ktoré sú teoreticky konceptualizované aj empiricky indikovateľné. Základom pri triednych
schémach sú pracovné pozície, ktorým zodpovedá určitý typ vykonávanej práce, typ
pracovnej zmluvy, pracovné istoty a výhody, príjem, kvalifikácia, vzdelanie, moc či prestíž.
Triedne postavenie sa však prejavuje aj v životnom štýle, hodnotových orientáciách,
názoroch, postojoch a správaní v oblasti vzťahov, ekonomiky, politiky, konzumného
správania (spotreby, výdavkov), využívania voľného času atď. Valídna triedna schéma
poukazuje na sociálno-ekonomickú determináciu životných výsledkov a šancí.154 Nie všetky
sociálne triedy majú rovnaké šance na dosiahnutie rovnakých výsledkov. Pozícia na trhu
práce je základom sociálnych nerovností a životných šancí. Ako upozorňujú sociologické
analýzy, medzi zamestnaním a ďalšími „stratifikačnými indikátormi“ – ako je majetok,
vzdelanie a príjem – je možné pozorovať vysokú koreláciu. To je dôvod, prečo budeme pri
analýze zdrojov v prvom rade sústreďovať pozornosť na to, či sa v zdrojoch údajov sledujú
informácie potrebné na konštruovanie pozície na trhu práce, dosiahnutého stupňa vzdelania
a dosiahnutej životnej úrovne a životných podmienok. Sociálne postavenie – sociálno-ekonomický status – môžeme teda zachytiť v jednotlivých zisťovaniach prostredníctvom týchto
spomínaných charakteristík.
Pre sledovanie problematiky rovnakého zaobchádzania a rovnosti je takisto dôležité zistiť,
či údaje z jednotlivých databáz umožňujú sledovať indikátory sociálneho statusu aj cez
prizmu ďalších dôvodov diskriminácie. Umožnilo by to zistiť diferencované rozloženie
rôznych typov ohrození z hľadiska sociálneho postavenia, rodu, veku, etnickej príslušnosti,
zdravotného stavu, náboženského vyznania či sexuálnej orientácie. Sledovanie indikátorov
sociálneho postavenia bude preto doplnené aj o sledovanie spomínaných ukazovateľov.
Následne sa zameriame na to, či údaje o sociálno-ekonomickom statuse umožňujú empirickú
identifikáciu sociálneho postavenia a, ak áno, ako.

153
KATRŇÁK, T. − FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti
v letech 1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 213 s.
154
KATRŇÁK, T. − FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti
v letech 1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 213 s.
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Pri našej analýze sa primárne sústredíme, ako sme už spomínali, iba na niektoré zdroje
údajov. Kritériom pri výbere zisťovaní bolo, aby išlo o zdroje údajov, ktoré sa sledujú
dlhodobo, sú oficiálnymi zdrojmi a majú reprezentatívny charakter. Sociálno-ekonomická
situácia, a teda vlastne aj sociálne postavenie, je explicitne sledované v prípade spoločných
indikátorov vykazovaných v krajinách EÚ a národných indikátorov chudoby a sociálneho
vylúčenia na Slovensku. Aj preto sme analyzovali zdroje, ktoré sa využívajú pri výpočte
týchto indikátorov.
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)155
POHLAVIE (ROD)
VEK
NÁRODNOSŤ
(ETNICITA)

Áno
-

u všetkých členov hospodáriacej domácnosti

Áno
-

mesiac a rok narodenia všetkých členov hospodáriacej domácnosti

Nie
Áno

ZDRAVOTNÝ STAV

-

subjektívne vymedzenie – zhodnotenie vlastného zdravotného stavu

-

objektívne vymedzenie − dlhotrvajúce ochorenie alebo zdravotný
problém, obmedzenie aktivít zo zdravotných dôvodov

Vzdelanie
-

najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania

Životná úroveň a životné podmienky

SOCIÁLNE POSTAVENIE

-

príjem

-

vybavenosť domácnosti

-

bývanie (kvalita a podmienky bývania, náklady na bývanie)

-

finančné možnosti

-

subjektívne vnímanie finančnej situácie domácnosti, dostatočnosti
príjmu, finančného zaťaženia, minimálneho potrebného príjmu

Postavenie na trhu práce

155

Kľúčovým nástrojom na harmonizované zisťovanie v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ je
štatistické zisťovanie EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), ktoré je zdrojom
prierezových aj longitudinálnych dát o hĺbke a rozsahu chudoby. Tieto dáta zachytávajú multidimenzionalitu
chudoby a sociálneho vylúčenia, sú medzinárodne porovnateľné, keďže EU-SILC je v rámci členských štátov
EÚ povinným štatistickým zisťovaním a súčasne slúži ako podklad pre hodnotenie efektívnosti politík
zameraných na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Na Slovensku sa realizuje každoročne od roku 2005.
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) ho realizuje na vzorke vyše 6 000 domácností vybraných
jednoduchým náhodným výberom.
Na základe získaných údajov sú konštruované rôzne indikátory chudoby, materiálnej deprivácie a sociálneho
vylúčenia, sociálnej inklúzie na báze príjmov (tzv. monetárne indikátory), ale aj indikátory poukazujúce na
prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti či bývaniu.

76 /

Dáta o rovnosti v slovenskej realite
„ekonomické postavenie“ (činnosť vystihujúca súčasné ekonomické

-

postavenie)
hlavné zamestnanie, typ pracovnej zmluvy, počet ľudí, mzda

NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
SEXUÁLNA
ORIENTÁCIA

Nie
Nie

Poznámka: Pracujeme iba so základným dotazníkom a nie s doplnkovými modulmi.
Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS)156
POHLAVIE (ROD)
VEK
NÁRODNOSŤ
(ETNICITA)

Áno
-

u všetkých členov hospodáriacej domácnosti

Áno
- deň, mesiac a rok narodenia všetkých členov hospodáriacej domácnosti
Áno
- 13 národností a kategória iná umožňujúca doplnenie národnosti
Áno
-

nepriamo: nepracuje, keďže je invalidný dôchodca, resp. zo zdravotných

-

priamo: priznanie zdravotného postihnutia a pri ekonomickom postavení

dôvodov

ZDRAVOTNÝ STAV

sa zisťuje kategória invalidný dôchodca
Vzdelanie
-

najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Životná úroveň
SOCIÁLNE POSTAVENIE

subjektívne vnímanie dostatočnosti príjmovej situácie domácnosti

Postavenie na trhu práce
-

„ekonomické postavenie“ (činnosť vystihujúca súčasné ekonomické
postavenie)

- hlavné zamestnanie, postavenie v zamestnaní, typ pracovnej zmluvy, dĺžka
pracovného času...
- hrubá a čistá mesačná mzda
NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
SEXUÁLNA
ORIENTÁCIA

Nie
Nie

Poznámka: Pracujeme iba so základným dotazníkom, nie s doplnkovými modulmi.

156
Výberové zisťovanie pracovných síl v domácnostiach ako štandardnú medzinárodne porovnateľnú metódu na
monitorovanie situácie na trhu práce realizuje ŠÚ SR od roku 1993. Koncepcia a metodika zisťovania vychádza
z definícií a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a Eurostatu a je plne harmonizovaná
s príslušnými nariadeniami ES. Zisťovanie sa robí systémom stratifikovaného systematického výberu
vo štvrťročnom opakovaní na vzorke 10 250 domácností.
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Štatistika príjmov a výdavkov domácností (Rodinné účty − RÚ)157
POHLAVIE (ROD)
VEK
NÁRODNOSŤ
(ETNICITA)
ZDRAVOTNÝ STAV

Áno
-

u všetkých členov hospodáriacej domácnosti

Áno
- mesiac a rok narodenia všetkých členov hospodáriacej domácnosti
Nie
Nie1
Vzdelanie
-

najvyšší stupeň dokončeného vzdelania

Postavenie na trhu práce
-

súčasná a zvyčajná ekonomická aktivita, súčasné zamestnanie, postavenie
v zamestnaní, odvetvie, sektor, dĺžka pracovného času, typ pracovnej

SOCIÁLNE POSTAVENIE

zmluvy...
Životná úroveň a životné podmienky

NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
SEXUÁLNA
ORIENTÁCIA

-

údaje o byte/nehnuteľnostiach (vybavenosť, veľkosť atď.)

-

(peňažné a nepeňažné) výdavky

-

(peňažné a naturálne) príjmy domácnosti2

Nie
Nie

Poznámky: 1 − Údaje umožňujú sledovať nutričné hodnoty spotreby. 2 − Peňažné údaje sa sledujú iba za celú
domácnosť.

157

Základným cieľom Rodinných účtov je poskytovať informácie pre analýzy a monitorovanie životnej úrovne
a sociálnej situácie domácností, predovšetkým štruktúru ich výdavkov (spotrebu) a príjmov. V súlade
s požiadavkou používateľov údajov a odporúčaniami Eurostatu sa sledujú v rodinných účtoch: 1. základné
ukazovatele, ako sú spotrebné výdavky, ostatné peňažné výdavky a príjmy. V súvislosti s príjmami je dôležité
podotknúť, že hlavné skupiny sú v súlade s klasifikáciou príjmov pre EU-SILC. 2. Doplnkovými triediacimi
ukazovateľmi sú charakteristiky domácnosti a jej členov podľa odporúčaní Eurostatu pre harmonizáciu
rodinných účtov. 3. Sledujú sa aj druhotné ukazovatele, čo sú údaje o byte, nehnuteľnostiach a vybavení
domácnosti. Harmonizácia s predchádzajúcimi zisťovaniami sa ukazuje aj v tom, že pri charakteristike
zamestnania osôb v domácnosti sa vychádza z Prehľadu tried klasifikácie zamestnaní (KZAM) využívanom
v rámci VZPS. Údaje zo zisťovania Rodinných účtov sa využívajú tak na národnej úrovni, ako aj v zahraničí
(EUROSTAT, OECD, WB, UNICEF, OSN), čo platí aj pre predchádzajúce zisťovania. V prípade RÚ ide
o proporcionálny stratifikovaný náhodný výber, ktorý sa dotýka zhruba 4 700 domácností. Realizáciu aj tohto
výskumu zabezpečuje ŠÚ SR.
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OECD Programme for International Student Assesment (OECD PISA)158
POHLAVIE (ROD)
VEK
NÁRODNOSŤ

Áno
Áno

nepriamo: zisťuje sa jazyk väčšinou používaný doma (varianty odpovedí –

-

(ETNICITA)
ZDRAVOTNÝ STAV

mesiac a rok narodenia žiaka/žiačky

Áno

slovenský, maďarský, rómsky, iný )
Nie
Prostredníctvom sociálneho postavenia rodiča/rodičov:
Postavenie na trhu práce

SOCIÁLNE POSTAVENIE

-

hlavné zamestnanie

-

„ekonomické postavenie“ (činnosť vystihujúca súčasné ekonomické

postavenie)
Vzdelanie/kultúrny kapitál
-

najvyššie dosiahnuté vzdelanie

-

počet kníh v domácej knižnici

Životná úroveň a životné podmienky
vybavenosť domácnosti

NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
SEXUÁLNA
ORIENTÁCIA

Nie
Nie

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)159
POHLAVIE (ROD)

Áno
-

u všetkých členov hospodáriacej domácnosti

158
PISA je zisťovaním zameraným na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných žiakov
základných a stredných škôl uskutočňovaná od roku 2000 v trojročných cykloch v štátoch OECD a partnerských
krajinách. Slovensko sa zúčastnilo na výskume prvýkrát až v roku 2003. Cieľom výskumu nie je hodnotiť
výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich
zmeny v čase. K tomu sú potrebné ešte aj ďalšie informácie okrem testov zameraných na zručnosti a vedomosti
žiakov. Žiaci vypĺňajú aj dotazník obsahujúci informácie o rodinnom prostredí, o prístupe k učeniu, o prostredí,
v ktorom sa učia, a o vzťahu k informačno-komunikačným technológiám. Riaditelia škôl vypĺňajú dotazník
s otázkami zameranými na charakteristické znaky školy a na hodnotenie kvality školského vzdelávacieho
prostredia. Prieskum realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Veľkosť vzorky je
asi 4 500 žiakov a pri výbere školy bol využitý stratifikovaný výber na základe kritéria zastúpenia 15-ročných
žiakov na Slovensku podľa veľkosti školy, stupňa a typu školy, krajov a vyučovacieho jazyka.
159
Štatistický úrad SR v roku 2009 uskutočnil prvé výberové zisťovanie o zdraví obyvateľov Slovenska, ktoré sa
vykonalo na základe harmonizovanej metodiky vypracovanej Eurostatom. Cieľom EHIS-u je vytvoriť spoločný
rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdraví obyvateľov Európskej únie. Zisťovanie sa bude
vykonávať každých päť rokov. Päťtisíc náhodne vybraných respondentov odpovedalo v roku 2009 nielen na
otázky o svojom zdravotnom stave, ale vyjadrovali svoj názor aj na zdravotnú starostlivosť a výsledky
umožňovali získať informácie o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie.
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Áno
- deň, mesiac a rok narodenia všetkých členov hospodáriacej domácnosti
Nie
Áno
-

objektívne, ako aj subjektívne vymedzenie zdravotného stavu

Vzdelanie
-

najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Životná úroveň a životné podmienky
SOCIÁLNE POSTAVENIE

-

príjem domácnosti

Postavenie na trhu práce
-

„ekonomické postavenie“ (činnosť vystihujúca súčasné ekonomické
postavenie)

NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
SEXUÁLNA
ORIENTÁCIA

zamestnanie, typ pracovnej zmluvy, počet ľudí...

Nie
Nie

Analýza dotazníka EHIS je ukážkou výskumu, ktorý sa nevyužíva pri spoločných
indikátoroch alebo pri národných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia, ale svojím
zameraním ponúka dôležité informácie o oblasti zdravia a zdravotníctva. Indikátory
sociálneho postavenia tu nachádzame a umožňujú sledovanie nerovnosti v zdraví či v prístupe
k zdravotnej starostlivosti. Podobne by sme mohli analyzovať ďalšie zdroje údajov: od
základného štatistického zisťovania – sčítania obyvateľov, domov a bytov − po rôzne hlásenia
dotýkajúce sa demografických a rodinných udalostí (narodenie dieťaťa, svadba, rozvod, smrť
atď.) až po administratívne zisťovania a záznamy (napr. ÚPSVaRu, polície, súdov atď.).
Každá z nich sa dotýka špecifických oblastí a tém, ale nachádzame v nich údaje, ktoré
umožňujú rekonštruovať sociálne postavenie jednotlivca či jeho domácnosti.
Ako je viditeľné, z dôvodov diskriminácie sa nesleduje v analyzovaných zdrojoch sexuálna
orientácia a náboženstvo. Práve posledne menovaná charakteristika sa však bežne skúma
a otázka na náboženskú vieru patrí medzi „povinné“ a základné otázky zachytávajúce
sociálno-demografické charakteristiky respondentov v sociologických výskumoch. Už
spomínané výskumné projekty EVS, ESS či ISSP uskutočňované v krajinách Európy
v každom zo svojich výskumov skúmajú náboženské vyznanie opýtaných. Pri sexuálnej
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orientácii, žiaľ, nemôžeme konštatovať rovnaký záver a zatiaľ nie je bežne zisťovanou
charakteristikou.
Samozrejmosťou vo väčšine výskumov, ale i administratívnych výkazov, registrov či
zisťovaní je sledovanie pohlavia (rodu) a veku. Pri spracúvaní údajov a ich následnej
interpretácii sa najčastejšie sledujú presne vymedzené vekové kategórie. Tieto dva dôvody
diskriminácie sa sledujú ako triediaci znak aj v prípade mnohých vykazovaných indikátorov
zachytávajúcich sociálne postavenie. Sledovanie pohlavia a veku respondenta/respondentky
(členov domácnosti) znamená možnosť vykazovania indikátora pre mužov a ženy a rovnako
pre jednotlivé vekové kohorty (kategórie). Ako je to však s možnosťou empirickej
identifikácie sociálneho postavenia?
5. Možnosti vymedzenia sociálneho postavenie s prihliadnutím na postavenie na
trhu práce
Analýza vybraných zdrojov údajov poukázala na možnosti sledovať sociálne postavenie
jednotlivcov či ich domácností aj v podmienkach SR. Keďže nami sledované zisťovania sú
zdrojmi pre výpočet indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, ponúkajú už aj definované
a operacionalizované podoby sledovania sociálneho postavenia jednotlivca (domácnosti). Pri
sledovaní rovnakých ukazovateľov v jednotlivých zisťovaniach je možné vykazovať rovnaké
indikátory a harmonizovať tieto zisťovania.
V prípade dosiahnutého vzdelania zisťované stupne možného vzdelania umožňujú ich
rekategorizáciu na taký počet stupňov vzdelania, ktorý bude pri analýzach a sledovaní
rovnakého zaobchádzania potrebný. Pri sledovaní danej premennej by harmonizácia nemala
byť problematická.
Pri dosiahnutej životnej úrovni a životných podmienkach sa sleduje veľké množstvo
premenných a indikátorov. Zachytávajú sa údaje o majetku (kvalite a type bývania,
podmienkach

bývania,

vybavenosti

domácnosti

atď.),

príjmoch

či

výdavkoch

jednotlivcov/domácností. Získané informácie umožňujú pracovať s indikátormi, resp.
vypracovať

indikátory,

ktoré

poskytnú

pri

aplikácii

informáciu

o rozdielnom

sociálno-ekonomickom postavení obyvateľov SR. Dobrým príkladom sú rôzne indikátory
pracujúce na báze príjmu, vybavenosti domácnosti a pod. – ide napríklad o mieru rizika
chudoby, materiálnu depriváciu, decilové či kvintilové rozloženie príjmu. V prípade databáz,
v ktorých sa takéto indikátory vykazujú alebo je ich možné konštruovať, navrhujeme, aby sa
sledovali a využívali ako triediace znaky. Napríklad pri materiálnej deprivácii sa môžeme
dostať k informácii, aký podiel materiálne deprivovaných sa nachádza v miere rizika chudoby
či pri miere sociálneho vylúčenia detí by bolo možné skúmať, či ide o deti v miere rizika
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chudoby, či nie a pod. (databáza EU-SILC). Rovnako je možné využívať pohlavie a vek ako
triediaci znak pri sledovaní indikátorov sociálno-ekonomického postavenia. Napríklad pri
sledovaní miery rizika chudoby sa vykazuje jej miera pre ženy a mužov, rovnako aj pre rôzne
vekové kategórie obyvateľstva (databáza EU-SILC).
V nami analyzovaných výskumoch sa veľká pozornosť venuje získaniu údajov
o zamestnaní respondentov. Je to samozrejmé, keďže pozícia na trhu práce sa v európskych
krajinách vníma ako jeden zo základov sociálnych nerovností a životných šancí. Zhluky
podobných pozícií na trhu práce formujú sociálne triedy.160 Ich reprezentanti majú prístup
k rovnakým zdrojom a musia čeliť rovnakým obmedzeniam. Nejde pritom iba o pozície na
trhu práce, ale aj o to, s akými výhodami či nevýhodami sú tieto pozície spojené. S ohľadom
na pozíciu danú trhom práce ľudia nemajú rovnaké životné šance. Sociálne triedy sú
základom životných šancí v industriálnych a postindustriálnych spoločnostiach. Predurčujú
životnú dráhu, formujú mentalitu života a jeho vnímanie, vymedzujú kódy správania a určujú
životné vyhliadky, sociálne a ekonomické bariéry.161
Napriek mnohým údajom v analyzovaných zisťovaniach o postavení jednotlivca na trhu
práce musíme konštatovať, že pri spracovávaní údajov na Slovensku sa nevyužívajú ich
ponúkané potenciálne možnosti. Spoločenskí vedci a vedkyne pri analýze sociálnej štruktúry
a

sociálnej

stratifikácie

nepracujú

primárne

s údajmi

o zamestnaneckom

statuse

pochádzajúcimi zo zisťovaní EU-SILC či VZPS. Vo svojich analýzach vychádzajú skôr
z reprezentatívnych sociologických výskumov a iných štatistických údajov. Jednotlivé vrstvy,
resp. triedy pritom identifikujú najčastejšie na základe využitia triednej schémy EGP (podľa
mien autorov: Erikson, Goldthorpe, Portocarero) alebo hierarchického modelu sociálnej
stratifikácie, ktorého základom sú kategórie zamestnaní či príjem.162 Celkovo však môžeme

160
KATRŇÁK, T. − FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti
v letech 1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 213 s.
161
KATRŇÁK, T. − FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti
v letech 1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 87.
162
Pozri bližšie napríklad: BUNČÁK, J. − HARMADYOVÁ, V.: Transformácia sociálnej štruktúry. In:
Sociológia. 1993, roč. 25, č. 2, s. 389 − 402.; SOPÓCI, J. - DŽAMBAZOVIČ, R.: Sociálne nerovnosti
a chudoba. In: Sopóci, J. a kol.: Slovensko v deväťdesiatych rokoch: osem pohľadov. Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2003. s. 154 − 218.; SOPÓCI, J. − BUNČÁK, J. − DŽAMBAZOVIČ, R.: Sociálna
stratifikácia slovenskej spoločnosti. In: Slovacicum: Súčasné Slovensko. Bratislava : STIMUL, 2006.
s. 127 − 156.; BÚZIK, B.: Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska. In: Búzik, B. (Ed.): Triedy
a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2008. s. 7 − 56.; BUNČÁK, J.
a kol.: K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In: Sociológia. 2011, r. 43, č. 5, s.
495 − 527.; SOPÓCI, J. a kol.: Sociálne nerovnosti na Slovensku. [online] Bratislava : Iris, 2011. 201 s.
<http://stella.uniba.sk/texty/soc_nerovnosti.pdf>.
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súhlasiť s konštatovaním, že o vývoji sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti od
deväťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť máme iba nedostatočné informácie.163
Získané údaje z analýzy dostupných zdrojov údajov poukazujú na možnosť využiť pri
meraní sociálneho postavenie práve triedny „pohľad“, a teda pozíciu na trhu práce. Ešte pred
predstavením možností operacionalizácie triedneho postavenia je nutné poukázať na jeho
teoretickú konceptualizáciu. Ako teoretické východisko pri analyzovaní údajov o postavení na
trhu práce je využiteľná koncepcia sociálnej stratifikácie a spoločenských tried, ktorú vytvoril
a empiricky testoval John H. Goldthorpe so spolupracovníkmi.164 Táto tzv. EGP klasifikácia,
resp. triedna schéma, sa v posledných desaťročiach stala najpoužívanejším východiskom
empirických výskumov sociálnej stratifikácie a mobility v Európe.
John H. Goldthorpe vytvoril svoju klasifikáciu spoločenských tried agregovaním kategórií
vlastnej stupnice povolaní, pričom kategórie tejto stupnice (jednotlivé povolania) združoval
bez ohľadu na pozíciu kategórií v usporiadaní stupnice, a preto jeho klasifikácia tried nie je
dôsledne hierarchická.165 Tvrdil, že vytvorené triedy majú vysokú rozlišovaciu schopnosť
v tom zmysle, že poskytujú pomerne vysoký stupeň rozlíšenia v termínoch funkcie v práci
(v systéme riadenia) a statusu v zamestnaní (kvalifikačné nároky, prestíž pracovného miesta
a pod.). Do kategórií svojej stupnice kombinoval kategórie povolaní, ktorých vykonávatelia sa
zdajú vo svetle prístupných dôkazov porovnateľní – na jednej strane podľa zdrojov a výšky
svojich príjmov, stupňa ekonomickej istoty a šancí ekonomického vzostupu a na druhej strane
podľa svojho umiestnenia v systéme moci a riadenia výroby v tej oblasti, v ktorej sú
zamestnaní.166 Na základe týchto skutočností, predpokladá určitý vzťah nadradenosti
a podradenosti medzi jednotlivými triedami. Sociálne triedy sú teda definované ako dôsledok
rozdielneho postavenia: 1. na trhu práce (trhová situácia) a 2. v rámci vykonávanej práce
(pracovná situácia). Postavenie na trhu práce diferencuje populáciu podľa zdroja
ekonomického príjmu či typu pracovnej zmluvy, indikuje veľkosť a istotu príjmu a šance na

163
SOPÓCI, J.: K vývoju sociálnej stratifikácie v SR v deväťdesiatych rokoch. In: Sopóci, J. (Ed.): Sociológia
a spoločenská zmena. Bratislava : Stimul, 2000. s. 93 − 108.
164
ERIKSON, R. − GOLDTHORPE, J. H. − PORTOCARRERO, L.: Intergenerational Class Mobility in Three
Western European Societies: England, France and Sweden. In: British Journal of Sociology. 1979, vol. 30, no.
4, p. 415 − 441.; ERIKSON, R. − GOLDTHORPE, J. H. − PORTOCARRERO, L.: Social Fluidity in Industrial
Nations: England, France and Sweden. In: British Journal of Sociology. 1982, vol. 33, no. 1, p. 1 – 34.;
GOLDTHORPE, J. H. et al.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford: Clarendon Press,
1987. 398 p.; ERIKSON, R. − GOLDTHORPE, J. H.: The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial
Societies. Oxford : Clarendon Press, 1992. 429 p.
165
GOLDTHORPE, J. H. et al.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford : Clarendon
Press, 1987. p. 43.
166
GOLDTHORPE, J. H. et al.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford : Clarendon
Press, 1987. p. 40.
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pracovný postup v rámci ďalšej pracovnej kariéry. Toto kritérium rozlišuje zamestnávateľov,
samozamestnávateľov a zamestnancov, resp. námezdne pracujúcich. Pozície v rámci
vykonávanej práce odkazujú na organizačnú hierarchiu – na pozície v rámci pracovného
výkonu.

Je

indikovaná

umiestnením

v systéme

riadenia,

pracovnými

právomocami, pracovným podriadením a súvisí taktiež s autonómiou pri rozhodovaní. Tretím
základným komponentom a kritériom pri klasifikácii tried bola statusová situácia, ktorá
zahŕňa najmä kvalifikačné nároky a prestíž zastávaného pracovného miesta, majetok osoby
a jej životný štýl. Na základe týchto kritérií Goldthorpe so spolupracovníkmi vytvoril
niekoľko variantov svojej klasifikácie tried a podľa potrieb konkrétnych empirických
výskumov používal triedne schémy, ktoré v rámci troch základných tried rozlišovali niekoľko
(pod)tried. Tri základné kategórie tried (servisná, medziľahlá a robotnícka trieda) zahŕňajú
triedy podobné si najmä z hľadiska ich trhovej a pracovnej situácie. Servisná trieda zahŕňa
vlastníkov i nevlastníkov výrobných prostriedkov, ale len tých, ktorí vykonávajú nemanuálnu
prácu (biele goliere), a je považovaná za triedu s najvyššou prestížou. Medziľahlá trieda je
zmiešanou triedou, a to z dvoch hľadísk: zahŕňa vlastníkov i nevlastníkov výrobných
prostriedkov i povolania s manuálnou aj nemanuálnou prácou (modré i biele goliere).
Robotnícka trieda zahŕňa len manuálne pracujúcich nevlastníkov výrobných prostriedkov.
Pri predstavení triednej schémy EGP je dôležité uvedomiť si, že EGP bolo primárne
dizajnované pre zamestnaneckú štruktúru Veľkej Británie a keďže bolo vyvinuté na konci
sedemdesiatych rokov minulého storočia, nemusí vyhovovať situácii na súčasnom trhu práce.
Aj preto dochádza k modifikáciám kategórií, dopracovaniu schémy a doplneniu o národné
špecifiká v jednotlivých krajinách, kde sa schéma využíva. Schéma vznikla v období, keď
ešte v jednotlivých štátoch nebola etablovaná jednotná klasifikácia zamestnaní. Až v druhej
polovici deväťdesiatych rokov sa podľa metodiky Harryho Ganzebooma a Donalda Treimana
(1996) podarilo operacionalizovať EGP do merateľných indikátorov a pripraviť (verejne
dostupný) algoritmus

ako EGP triedy empiricky identifikovať. 167 Na vytvorenie EGP

klasifikácie sú potrebné tri údaje: zamestnanie respondenta kódované podľa klasifikácie
zamestnaní ISCO88, jeho postavenie v zamestnaní definované počtom podriadených
pracovníkov a rozdelenie respondentov na majiteľov firiem (so zamestnancami alebo bez
zamestnancov) a námezdných pracovníkov. Tieto premenné indikujú trhovú, statusovú

167
GANZEBOOM, H. B. G. − TREIMAN, D. J.: Internationally Comparable Measures of Occupational Status
for the 1988 International Standard Classification of Occupations. In: Social Science Research. 1996, vol. 25, no.
3, p. 201 − 239.
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a pracovnú situáciu jednotlivca a je možné identifikovať ich aj v nami analyzovaných
zdrojoch údajov.
Aj ďalšie rozšírené metódy operacionalizácie sociálneho postavenia jednotlivca sa
odvodzujú od pozície jeho zamestnania. Pri operacionalizácii sa preto najčastejšie využívajú
škály zamestnaní alebo triedne kategórie. Medzi najpoužívanejšie, štandardné a medzinárodne
uznávané patria už okrem predstavenej triednej klasifikácia EGP: medzinárodný index
sociálno-ekonomického statusu zamestnaní (ISEI) a v súčasnosti sa „objavujúca“ európska
sociálno-ekonomická klasifikácia (ESeC) pričom všetky sú odvodené od medzinárodnej
klasifikácie zamestnaní ISCO.168 Napriek tomu, že tieto klasifikácie vychádzajú z odlišných
teoretických východísk, bežne sa odporúča aplikovať ich v rámci jedného výskumu spoločne.
To otvára možnosť testovania validity jednotlivých nástrojov merajúcich sociálne postavenie
v podmienkach slovenskej spoločnosti.
Jednou z najpoužívanejších klasifikácií zamestnaní je medzinárodný index sociálnoekonomického statusu zamestnaní – ISEI (International Socio-Economic Index of
Occupations), ktorého autormi sú Ganzeboom, De Graaf a Treiman.169
ISEI je vlastne odpoveďou na snahu nájsť porovnateľnú mieru sociálno-ekonomického
statusu zamestnaní, ktorá by bola aplikovateľná na všetky zamestnania vo všetkých vyspelých
krajinách sveta. Index ISEI je definovaný ako indikátor konverzie hlavného vstupu –
ľudského kapitálu reprezentovaného vzdelaním, do hlavného výstupu – príjmu z hlavného
zamestnania. Východiskom je vzťah vzdelanie → zamestnanie → príjem, čiže vykonávané
zamestnanie funguje ako konvertujúci prvok vzdelania do príjmu. Index teoreticky nadobúda
hodnoty od 10 (pomocník v kuchyni) po 90 (sudca) a jeho hodnoty sú k dispozícii pre veľký
počet kategórií zamestnaní zodpovedajúcich kategorizácii zamestnaní ISCO (celkovo 271).
Hodnota indexu ISEI je tým vyššia, čím vyššia je typická úroveň vzdelania v danej skupine
zamestnaní a čím vyšší je v danej skupine priemerný príjem. Index ISEI preto možno
168
Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní (ISCO − International Standard Code of Occupations)
vypracoval Medzinárodný úrad práce (ILO, Ženeva). Východiskom pre medzinárodne používanú klasifikáciu je
zamestnanie a kvalifikácia človeka. Pre popis škál pozri napríklad: GANZEBOOM, H. B. G. − TREIMAN, D. J.
− ULTEE, W. C.: Comparative Intergenerational Stratification Research: Three Generations and Beyond. In:
Annual Review of Sociology. 1991, vol. 17, no. 1, p. 277 − 302.; GANZEBOOM, H. B. G. − TREIMAN, D. J.:
Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification
of Occupations. In: Social Science Research. 1996, vol. 25, no. 3, p. 201 − 239.; KREJČÍ, J. − MATĚJŮ, P.:
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stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
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vykonávajúcich dané zamestnanie. Na Slovensku sa tak EGP schéma, ako aj index
sociálno-ekonomického statusu zamestnaní ISEI využili pri analýzach sociálnej štruktúry.170
Pri spracovaní údajov zo zisťovania OECD PISA sa taktiež využíva index ISEI indikujúci
sociálno-ekonomické postavenie rodičov žiakov.
Skutočnosť, že postavenie jednotlivca na trhu práce je najčastejšie základom určenia jeho
pozície v systéme sociálnej stratifikácie, znamená však niekoľko obmedzení a problémov.
Jednotlivci nachádzajúci sa mimo trhu práce totiž nie sú objektom analýzy. V prípadoch
vyššieho podielu staršieho obyvateľstva v populácii, vysokej miery nezamestnanosti alebo
nárastu počtu študujúcich mladých ľudí to predstavuje veľké obmedzenie pri interpretácii
získaných výsledkov. Treba si tiež uvedomiť, že pri skúmaní sociálneho rozvrstvenia
zamestnanej časti populácie na základe údajov získaných sociologickými výskumami
používané nástroje merania neumožňujú odpovedať na otázku, ktoré z prípadných viacerých
zamestnaní jednotlivca je kľúčové pre určenie jeho sociálneho statusu. Ako upozorňuje Jiří
Šafr (2005), v tomto prípade sa ignorujú aj ďalšie významné zložky sociálneho postavenia,
napríklad individuálna prestíž, životný štýl, rodová špecifikácia štruktúry profesií atď.171
Žiadny z prístupov a klasifikácií využívaných v sociologických výskumoch na určenie
postavenia jednotlivca v systéme sociálnej stratifikácie však nie je úplne vyhovujúci, všetko
zahŕňajúci a presný.
Aj keď EGP klasifikácia je v súčasnosti najpoužívanejšia triedna schéma v európskych
krajinách, narastá v dôsledku spomenutých obmedzení požiadavka na jej revíziu alebo
vytvorenie alternatívy k nej. Tejto úlohy sa zhostil tím zložený z výskumníkov
a výskumníčok sociálnej stratifikácie európskych krajín pod vedením britských sociológov
Davida Rosa a Erica Harrisona (2010).172 Pod hlavičkou Eurostatu vyvinuli v období rokov
2004 − 2006 triednu schému, ktorá je pripravená na popis a komparáciu zamestnaneckých
štruktúr naprieč európskymi krajinami a je aktualizovaná pre súčasné trhy práce, o čom svedčí
i jeho pripravenosť pre ISCO08.173 Vychádza z rovnakej idey ako schéma EGP a má názov
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Bližšie pozri: BUNČÁK, J. a kol.: K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In:
Sociológia. 2011, r. 43, č. 5, s. 495 − 527.; SOPÓCI, J. a kol.: Sociálne nerovnosti na Slovensku. [online]
Bratislava : Iris, 2011. 201 s. <http://stella.uniba.sk/texty/soc_nerovnosti.pdf>.
171
ŠAFR, J.: Nové a alternativní přístupy k měření vertikální sociální struktury. In: SDA Info. 2005, roč. 7, č. 1,
s. 12 − 14.
172
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Classification. New York : Routledge. 2010. 352 p.
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KATRŇÁK, T. −- FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech
1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 35 − 36.
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Classification).

Aj jej základom je rozdelenie na tri základné triedne pozície – zamestnávatelia, samostatne
zárobkovo činní a zamestnanci – k nim sú však v rámci ESeCu pridaní exkludovaní
(excluded). Sú to jednotlivci, ktorí nie sú na trhu práce (never worked), pretože nepracujú (nie
zámerne) alebo sú dlhodobo nezamestnaní (long-term unemployed). Takýmto spôsobom sa aj
ľudia nachádzajúci sa mimo trhu práce stávajú súčasťou triednej štruktúry. Zamestnanci
tvoria 90 % populácie na trhu práce v krajinách EÚ a v rámci ESeCu sa rozdeľujú pomocou
dvoch kritérií: postavenie na trhu práce (odkazuje na ekonomické istoty, pracovné vyhliadky
a kariérny postup) a postavenie v práci (odkazuje na právomoci, autonómiu pri práci
a zodpovednosti za ňu). Tieto dve kritériá sú zohľadnené v typoch pracovných zmlúv
zamestnancov (zmluva o vykonanej práci, zmluva o služobnom vzťahu, ich kombinácia).
V prípade zamestnávateľov ich autori delia na veľkých a malých. Malí zamestnávatelia
a samostatne zárobkovo činní sa ešte členia podľa postavenia na trhu práce a miery ich
autority pri práci na odborne vyšších a nižších. Všetky potrebné informácie (vrátane matríc
a syntaxov) sú o triednej schéme ESeC bez obmedzenia prístupné na stránke:
https://www.iser.essex.ac.uk/archives/esec. ESeC umožňuje pracovať s niekoľkými verziami
tried (10, 6, 5 či 3) podobne ako triedna schéma EGP. Ako konštatujú autori, záleží na
empirickej obsadenosti jednotlivých kategórií a cieľa, na aký sa schéma využíva.
Dôležité je upozorniť, že triedu „exkludovaných“ nie je však nutné bezodkladne do
schémy zaraďovať. V takomto prípade je možné triednu pozíciu dlhodobo nezamestnaných
odvodiť z ich posledného zamestnania a triednu pozíciu nikdy nepracujúcich z pozície
prednostu domácnosti, v ktorej žijú. Do tejto kategórie by mali spadať iba ženy v domácnosti,
ktoré nikdy nepracovali, zatiaľ nepracujúci študujúci a dlhodobo nezamestnaní (podľa autorov
je hranicou šesť a viac mesiacov). Ostatných ľudí mimo trhu práce – krátkodobo
nezamestnaní, dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ľudia v rekvalifikačných kurzoch – je
vhodnejšie kvalifikovať do tried na základe ich posledného plateného zamestnania.
Triedne schémy EGP a ESeC sú operacionalizované na merateľné indikátory. Nie je
dôležitá iba teoretická ukotvenosť (rozpracovanosť) konceptu sociálnej triedy, ale aj jej
empirická indikácia. Ide o ponuku operacionalizácie umožňujúcu empirickú identifikáciu

174
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v realite. Ako sme spomínali – pri EGP klasifikácii vznikla operacionalizácia až neskôr a nie
priamo s jej teoretickým konceptuálnym zdôvodnením. Ide o algoritmus pozostávajúci
zo štvormiestneho ISCO88 a ďalších otázok týkajúcich sa zamestnaneckého postavenia. Pri
schéme EGP existujú však národné varianty a rôzne odchýlky. Ako poznamenávajú Katrňák
s Fučíkom175 – v porovnaní s tým má ESeC jednoznačnú operacionálnu definíciu, ktorá
vznikla spolu s jeho konceptuálnym zdôvodnením. Algoritmus je štandardizovaný pre väčšinu
európskych krajín. Pri operacionalizácii je potrebný iba trojmiestny kód ISCO88 a výhodou je
aj to, že ESeC možno použiť aj pre ISCO08. Musíme ešte raz zdôrazniť, že ESeC vznikol na
základe komparácie triednych štruktúr európskych krajín a ide o aktuálnu triednu schému,
ktorá je navrhnutá a validizovaná na aktuálne triedne štruktúry európskych krajín. Odporúčali
by sme preto v prípade sledovania sociálneho postavenia na Slovensku testovať možnosť
využitia triednej schémy ESeC.
Niektoré analyzované zdroje údajov využívajú aj iné meracie nástroje špecificky utvorené
pre daný výskum. Napríklad výskum OECD PISA pracuje s Indexom ekonomického,
sociálneho a kultúrneho statusu (ESCS), ktorý bol koncipovaný širšie a zahŕňal aj najvyššie
dosiahnuté vzdelanie otca alebo matky a tzv. kultúrne vlastníctvo (odpovede žiakov na počet
kníh v domácnosti, materiálne vybavenie domácnosti potrebné pre vzdelávanie a pod.).
Potrebné indikátory ku konštrukcii indexu však v ostatných uvádzaných zdrojoch údajov
nenachádzame.
6. Záver
Sociálne postavenie nie je v našich podmienkach sledované v súvislosti s agendou
(ne)rovnakého zaobchádzania. Pričom práve sociálne postavenie umožňuje identifikovať aj
ďalšie dôvody diskriminácie a takýmto spôsobom skúmať aj viacnásobnú diskrimináciu.
Nerovnaké sociálne postavenie znamená nerovnosť v životných podmienkach a životných
šanciach. Sledovanie sociálneho postavenia ako dôvodu nerovnakého zaobchádzania je
nevyhnutnou súčasťou úsilia o zvyšovanie kvality verejných politík vo všeobecnosti a politík
sociálnej inklúzie obzvlášť. Sociálne indikátorov vo všeobecnosti (a nielen indikátory
zachytávajúce diskrimináciu s ohľadom na sociálne postavenie) predstavujú pre verejnú
politiku dôležitý predpoklad kvalifikovaného politického rozhodovania.176 Umožňujú totiž
nielen spoznať sociálnu realitu, ale pravidelne získavať informácie o tom, aké efekty priniesli
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KATRŇÁK, T. − FUČÍK, P.: Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti
v letech 1989 až 2009. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 44.
176
GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej
inklúzie. Bratislava : UK, 2011. s. 60 − 61.
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realizované intervencie, čo je kľúčové pri rozhodovaní o definovaní sociálneho problému
(nastoľovaní agendy), ako aj pri výbere vhodných nástrojov či ich implementácii.
Naším cieľom bolo poukázať na možnosti, ako teoreticky konceptualizovať, následne
empiricky identifikovať sociálne postavenie na základe využitia dostupných zdrojov údajov.
Predpokladali sme, že existujúce databázy slúžiace na meranie sociálno-ekonomickej situácie
a životných podmienok umožnia merať sociálne postavenie jednotlivca či jeho domácnosti.
Spomínaný predpoklad sa po analýze vybraných zisťovaní, ktoré sa pravidelne opakujú, majú
reprezentatívny charakter a využívajú sa pri výpočtoch spoločných indikátorov sociálnej
inklúzie a národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia (EU-SILC, VZPS, RÚ,
OECD PISA), potvrdil. Tieto indikátory sami osebe v mnohých prípadoch indikujú sociálne
postavenie jednotlivca či jeho domácnosti. Chceme z tohto dôvodu upozorniť na možnosť
využitia už týchto vybraných indikátorov, v prvom rade zameriavajúcich sa na oblasť príjmov
(miera rizika chudoby, príjmové rozloženie – decilové či kvintilové príjmové skupiny),
materiálnej deprivácie či sociálneho vylúčenia. Navrhujeme sledovanie týchto indikátorov aj
v prípade iných výskumov, kde je umožnený ich výpočet, resp. ich využitie ako triediaceho
znaku v prípade sledovania oblastí, v ktorých k diskriminácii môže dochádzať. Sociálne
postavenie,

ktoré

je

možné

vymedziť

viacerými

spôsobmi,

bolo

vnímané

ako

sociálno-ekonomický status, a to prostredníctvom premenných zachytávajúcich životnú
úroveň (príjem, majetok, vybavenie domácnosti, a pod.), zamestnanecký status (postavenia na
trhu práce) a vzdelanie. Práve ony sa pri skúmaní sociálnych nerovnosti a sociálnej
stratifikácie považujú za východiskové. Analyzované oficiálne zdroje údajov zisťujú tieto
objektívne charakteristiky jednotlivcov či domácností a umožňujú empirickú indikáciu
sociálneho postavenia. V prípade dosiahnutej výšky vzdelania a životnej úrovne môžeme
konštatovať jasne vymedzené indikátory, ktoré sa už využívajú pri vybraných zisťovaniach
a majú svoju „históriu“. Nevyužitý potenciál sa skrýva v prístupných dátach o ekonomickej
aktivite a v prvom rade o zamestnaní respondentov sledovaných zisťovaní. Práve postavenie
na trhu práce sa považuje za základ pri indikovaní sociálneho postavenia. Podobná pozícia na
trhu práce a v rámci vykonávanej práce slúži na identifikáciu triedneho postavenia.
Vypracované

teoretické

konceptualizácie

a zisťované

údaje

umožňujú

pracovať

v prípade analyzovaných zdrojov dát so sofistikovanými postupmi pri meraní triedneho
postavenia. Ide o štandardné a medzinárodne využívané indexy využívajúce škály zamestnaní
alebo

triedne

kategórie

sociálno-ekonomického

–

statusu

triedna

klasifikácia

zamestnaní

(ISEI)

EGP,
a európska

medzinárodný

index

sociálno-ekonomická

klasifikácia (ESeC). Všetky z nich sú odvodené od medzinárodnej klasifikácie zamestnaní
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ISCO. Odporúčame využívať pri všetkých spomínané indexy a v prvom rade testovať validitu
európskej sociálno-ekonomickej klasifikácie – ESeC v podmienkach Slovenska, ktorý je
alternatívou (dopracovaním) triednej klasifikácie EGP. ESeC zachytáva súčasné triedne
štruktúry európskych krajín a umožňuje do skúmania zahrnúť aj jednotlivcov nachádzajúcich
sa mimo trhu práce. Neodporúčame zavádzať nové zisťovanie či doplnenie novej batérie
otázok špecificky zameraných na sledovanie sociálno-ekonomického postavenia, ale skôr
využiť potenciál realizovaných zisťovaní a zjednotiť a štandardizovať otázky potrebné na
konštruovanie európskej sociálno-ekonomickej klasifikácie.
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PRÍLOHA č. 1
Tabuľka: Sledované oblasti (domény) pri výskumoch rovnakého zaobchádzania
x Vek dožitia (očakávaná dĺžka života)
x Subjektívne vnímanie zdravotného stavu
x Subjektívne vnímanie duševného zdravia
x Dlhodobá choroba, zdravotné problémy, postihnutie (charakteristika, intenzita, miera
postihnutia) – v súčasnosti, ako aj v minulosti
x „História“ plodnosti
ZDRAVIE

x Typ ošetrenia a spokojnosť s poskytnutým ošetrením, so zdravotníckymi službami,
zdravotníctvom vo všeobecnosti (kvalitou, dostupnosťou)
x Príčina neposkytnutia zdravotného ošetrenia
x Predsudky v zdravotníctve
x Skúsenosť s nerovnakým prístupom, zaobchádzaním (diskrimináciou)
x Zdravotné postihnutie a zamestnanie, vzdelanie, náklady, mzdy...
x Užívanie alkoholu, tabaku, ilegálnych drog
x Zdravý životný štýl
x Miera kriminality
x Obeť trestného činu, násilia

FYZICKÁ
BEZPEČNOSŤ

x Pociťovaný strach z kriminality
x Pociťovaná miera kriminality, násilia, vandalizmu vo svojom okolí (vo všeobecnosti)
x Vnímaná kriminalita v susedstve
x Dôvera v políciu a spokojnosť s prácou polície
x Postoj k domácemu a sexuálnemu násiliu
x Dosiahnutá kvalifikácia
x Dosiahnutá výška vzdelania
x Počet rokov školskej dochádzky
x Dosiahnuté výsledky
x Gramotnosť (miera dosiahnutej gramotnosti)
x Súčasné štúdium (typ kurzu, školenia, poplatky, dôvody pre štúdium...)
x Učebný odbor

VZDELANIE

x Vzdelávanie súvisiace so zamestnaním
x Vzdelávanie dospelých
x Spokojnosť s miestnymi školami
x Spokojnosť so vzdelávacím systémom (kvalitou, dostupnosťou, rovnosťou)
x Predškolská výchova
x „Špeciálne“ školstvo
x Vzdelanostné ašpirácie rodičov
x Skúsenosť s nerovnakým zaobchádzaním
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x Bývanie (kvalita, typ, počet miestností, vybavenie, preplnenosť obydlia, miesto
bydliska a jeho charakteristiky)
x Vybavenie domácnosti, majetok
ŽIVOTNÁ
ÚROVEŇ
(ŽIVOTNÝ
ŠTANDARD)

x Príjem (jednotlivca, domácnosti; v hlavnom a vo vedľajšom zamestnaní; štruktúra
príjmov)
x Výdavky (štruktúra výdavkov...)
x Spokojnosť s výškou príjmov
x Spokojnosť s bývaním, okolím bydliska
x Obavy z dostatočnosti zabezpečenia v dôchodku
x Komunálne zariadenia
x Stereotypy pri poskytovaní bankových služieb
x Pracovné charakteristiky a podmienky (participácia a postavenie na trhu práce, sektor,
typ zamestnania, pracovný a zamestnanecký status, počet zamestnancov, typ
pracovného úväzku, postavenie v zamestnaní, možnosť kariérneho rastu, cestovanie
do práce, bezpečnosť práce, istota zamestnania, typ pracovnej zmluvy, príjem,
pracovný čas, pracovné podmienky...)

PRODUKTÍVNE
A OCEŇOVANÉ
AKTIVITY

x Spokojnosť s prácou (zamestnaním) (job well being, job satisfaction), s hodnotením,
istotou práce...
x Práca a rodina/osobný život (možnosť zlaďovania pracovných a rodinných rolí,
work/life balance)
x Skúsenosť s nerovnakým zaobchádzaním (diskrimináciou)
x Členstvo v odboroch
x Poskytovanie neplatenej starostlivosti
x Dobrovoľnícka činnosť
x Sociálne a rodinné siete (individuálne, domácnosti)

OSOBNÝ,

x Rodinné vzťahy (kvalita, kvantita)

RODINNÝ

x Životný štýl

A SOCIÁLNY

x Vzorce rodinného a demografického správania

ŽIVOT

x Vnímaná miera individuálnej a sociálnej anómie
x Vnímaná miera bezmocnosti
x Dobrovoľníctvo

PARTICIPÁCIA

x Vnímanie schopnosti ovplyvňovať rozhodnutia (bezmocnosť)

A VPLYV

x Identifikácia s politickou stranou
x Dôvera v politické inštitúcie (na rôznej priestorovej úrovni)

IDENTITA
A SEBAÚCTA
PRÁVNA
ISTOTA

x Vnímanie slobody praktizovať náboženstvo, sexuálnu orientáciu, politický názor
x Sociálna identita
x Vnímaná sloboda voľby životného štýlu
x Vnímanie, spokojnosť a dôvera v políciu a súdny systém (právna bezpečnosť)

NIEKOĽKO POZNÁMOK K OTÁZKE VÝSKUMOV
V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH – OBMEDZENIA,
PROBLÉMY, MOŽNOSTI (KULTÚRNOANTROPOLOGICKÝ POHĽAD)
Alexander Mušinka
Abstrakt
Vo svojom príspevku sa zameriavam na opísanie teoretických a praktických problémov
spojených so zberom citlivých údajov v rómskych komunitách. Poukazujem na skutočnosť, že
vzhľadom na odlišný sociokultúrny charakter skúmaných lokalít nie je možné v mnohých
prípadoch používať klasické sociologické, demografické alebo štatistické metódy zisťovania.
Tie je nevyhnutné veľmi často prispôsobiť skúmanej lokalite, čo sa však nie vždy ukazuje ako
možné. Výskumník pri zbere informácií v týchto komunitách môže naraziť na problematiku
(ne)definovania základných skúmaných entít (napr. etnicita, rodina, obydlie, chatrč, trvalo
žijúci a pod.) alebo na absenciu skúmanej tematiky v sociokultúrnej realite komunity (napr.
absencia predstáv o dobrom zamestnaní, absencia predstáv o štruktúrovaní rodinných
rozpočtov a pod.). Jednou z možností, ako získať relevantné údaje, je používanie iných
výskumných

metód

alebo

prístupov,

prioritne

vychádzajúcich

napr.

z kultúrno-

- antropologického prostredia.
Kľúčové slová:
Výskumy v rómskych komunitách, špecifiká, problémy a obmedzenia, etnicita vs. sociálny
štatút
Ak hovoríme o problematike výskumov v prostredí rómskych komunít, je len otázkou času,
kedy narazíme na skutočnosť, že ich realizácia si vyžaduje iný prístup než ten, na ktorý sme
boli v akademickom prostredí doposiaľ „zvyknutí“. Ak by som to mal povedať vo veľmi
skrátenej forme, v tomto prostredí nie je možné používať štandardné výskumnícke metódy,
pretože chybovosť ich výstupov môže byť vo finále extrémne vysoká.
Cieľom tohto príspevku, resp. úvahy, nie je v žiadnom prípade poskytnúť vyčerpávajúci
prehľad všetkých obmedzení, problémov a možností, ktoré sú spojené s výskumnými
aktivitami v rómskych komunitách, ale dáva si za cieľ poukázať iba na niektoré a iniciovať
širšiu diskusiu aj na tieto témy.
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Skôr ako prejdem k metodologickým otázkam, je nevyhnutné v krátkosti sa dotknúť aj
témy vymedzenia samotného pojmu rómska komunita. V mojom príspevku sa neorientujem na
celú škálu rómskeho spoločenstva, ale iba na prostredie rómskych koncentrácií, všeobecne
známych ako rómske osady či getá. Práve v tomto prostredí už dlhodobo realizujem výskumy
z oblastí spoločenskovedných disciplín a práve tieto skúsenosti tvoria nosnú časť tohto
príspevku.177
Rómske spoločenstvá z pohľadu výskumu vykazujú niekoľko špecifík. V prvom rade,
tieto spoločenstvá netvoria jednotný a homogénny celok, ale vykazujú veľmi vysokú mieru
variability – od komunít, ktoré sú na veľmi vysokej sociálnej úrovni, v ktorých životné
podmienky a sociálny štatút ich obyvateľov je na viac ako priemernej úrovni, až po komunity,
ktoré sú hlboko pod hranicou toho, čo sa všeobecne nazýva „minimálny štandard“. Zároveň
platí fakt, že rómske komunity nie sú homogénne ani v rámci priestorového členenia
a v každom regióne Slovenska je možné nájsť komunity z celého spektra ukazovateľov. Aj
napriek tomu, že odborná verejnosť už dlhodobo jasne poukazuje178 na neudržateľnosť
predstavy o homogenite rómskych komunít, táto predstava je ešte stále veľmi silne zakorenená
vo všeobecnom vnímaní našej spoločnosti.
Z výskumného hľadiska však konštatovanie variability rómskych komunít vôbec
nestačí. Do dnešného dňa, bohužiaľ, nemáme jasné zadefinované kategórie, formy či
charakteristiky rómskych komunít, ktoré by ich následne kategorizovali. Tento fakt je
zapríčinený hlavne skutočnosťou, že pri výskume tohto prostredia sa doterajšie výskumy
orientovali dominantne na výberové zisťovania, sondy alebo prípadové štúdie. Plošné
a komplexné výskumy sa doposiaľ takmer nerealizovali. Určitou výnimku v tomto smere je iba
Atlas rómskych komunít na Slovensku, ktorý sa realizoval ešte v roku 2004 a v súčasnosti sa
v rámci aktivít UNDP aktualizuje. Ten však kategorizuje komunity v zásade iba podľa
priestorového členenia a ich občianskej vybavenosti vrátane inžinierskych sietí. Práve absencia
komplexných výskumov vedie k tomu, že prípadné ďalšie výberové zisťovania alebo sondy

177

Pozri napr. moje práce Význam terenního výzkumu při formování rozvojového projektu v romské osadě obce
Svinia. In. ed. Stanislav KUŽEL: Terenní výzkum integrace a segregace. Praha : Cargo Publisers, 2000. str. 177
– 181; Antropológ v teréne. In Kol. autorů: Kaj džas. Kam kráčaš : Súbor textov zo seminárneho cyklu Nadácie
Milana Šimečku, Bratislava: S Rómami žiť budeme. Ide o to ako. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2001.
s 148 – 168; Bývanie Rómov. In: ed. Michal VAŠEČKA: Čačipen pal o Roma : Súhrnná spáva o Rómoch na
Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2003. str. 631 – 656; Drogy v rómskych komunitách
Prešovského kraja. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2007. 137 s.; a i.
178
Z množstva zdrojov uvediem iba niektoré, ktoré sú dostupné na internete. Pozri napr.
http://www.rasizmus.sk/2012/04/17/syndrom-rom/; http://www.prohuman.sk/psychologia/socialnedeterminanty-zdravia-romskej-mladeze; http://www.romainstitute.sk/data/files/79.pdf a mnoho iných.
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z metodologického hľadiska nemajú dostatočnú základňu na kvalitné definovanie výberovej
vzorky, ktorá by odzrkadľovala realitu rómskych komunít.
Je preto logické, že až po publikovaní Atlasu rómskych komunít na Slovensku sa
objavujú detailnejšie a rozsiahlejšie štúdie pracujúce s jasne zadefinovanou výberovou
vzorkou. Spomeniem iba štúdiu UNDP z roku 2006 – Správa o životných podmienkach
rómskych domácností na Slovensku.179
Samotné priestorové rozčlenenie rómskych komunít však nie je dostačujúcim kritériom,
a to vzhľadom na skutočnosť, že miera priestorovej segregácie vôbec nemusí korelovať so
sociálnou segregáciou a sociálnym štatútom komunity. Zároveň sociálna úroveň rómskych
komunít veľmi často nekoreluje s ekonomickými ukazovateľmi v jednotlivých regiónoch
Slovenska. Ako príklad môžem uviesť situáciu v rómskej komunite v obci Zbudské Dlhé, ktorá
je vzdialená od obce takmer dva kilometre, ale jej sociálne vzťahy s majoritou sú
neporovnateľné napríklad oproti komunite v obci Hermanovce, ktorá je takmer uprostred
dediny. Zároveň v absolútnej rovine neplatí skutočnosť, že sociálne slabšie komunity by sa
nachádzali hlavne na východe Slovenska a sociálne silnejšie na západe Slovenska, ako by to
mohli naznačovať ekonomické ukazovatele pre tieto jednotlivé regióny.
Absencia dôležitých ukazovateľov v prípade rómskych komunít limituje výskumné
aktivity nielen pri definovaní a výbere vhodnej výskumnej vzorky, ale je aj výrazným limitom
pre použitie štandardných výskumných metód a prístupov. Pravdepodobne najvýraznejšie sa to
prejavuje v prípade kvantitatívnych výskumov, ktoré sú postavené na metódach dotazníkového
prieskumu alebo na metóde poloriadených rozhovorov. V tomto kontexte platí, že čím je
sociálna úroveň komunity nižšia, tým je použitie týchto metód problematickejšie a výsledky
nepresnejšie.
Dôvodom tohto faktu je skutočnosť, že výskumník priamo v teréne nemusí byť schopný
exaktne definovať skúmaný objekt alebo na druhej strane získať od obyvateľov skúmaných
komunít relevantné odpovede na skúmané otázky. V tomto kontexte prostredie niektorých
rómskych komunít je v primárnej rovine špecifické nie tým, že v ňom bývajú príslušníci inej
národnostnej menšiny (v tomto prípade príslušníci rómskej národnostnej menšiny), ale tým, že
ide o prostredie diametrálne odlišné v sociálnej rovine. Inak povedané, odlišnosť nie je daná
primárne etnicitou respondentov, ale ich sociálnym statusom. Etnicita je v tomto kontexte až
sekundárnym faktorom.

179

FILADELFIOVÁ, J. – GERBERY, D. – ŠKOBLA, D.: Správa o životných podmienkach rómskych
domácností na Slovensku. Bratislava, 2006.
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Konkrétne mám na mysli skutočnosť, že sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva
(„chudobní“) vykazujú odlišné charakteristiky (v sociálnej a spoločenskej rovine) podľa toho,
či obývajú priestor, v ktorom dominuje stredná vrstva (alebo vrstva, ktorá je v rovine sociálnej
stratifikácie na vyššej úrovni ako skúmaní respondenti), alebo ide o priestor, ktorý je absolútne
alebo v dominantnej miere obývaný iba príslušníkmi najnižších vrstiev. Inak povedané, je
rozdiel, či skúmame napríklad sociálne slabú rodinu, ktorá býva medzi „bežnou“ populáciou,
alebo takú, ktorá býva v „gete“. Takáto koncentrácia sociálne najnižších vrstiev („koncentrácia
chudoby“) bude vykazovať výrazné odlišnosti nielen v porovnaní s inými sociálnymi vrstvami,
ale aj v porovnaní s identickou sociálnou vrstvou, ktorá však nebýva koncentrovane. Niektorí
odborníci takúto situáciu opisujú aj samostatným termínom „kultúra chudoby“ (napr. Oskar
Lewis180 a pod.).
Na Slovensku aj napriek skutočnosti, že sociálne najslabším vrstvám obyvateľstva sa
venuje nemálo pozornosti aj v akademickom prostredí, takmer absentujú výskumy zamerané
na prostredie koncentrovanej chudoby. Určitým špecifikom je skutočnosť, že komunity
s koncentrovanou chudobou sa na Slovensku vyskytujú iba vo forme rómskych komunít –
osád, koncentrácií, štvrtí či get. Nerómske koncentrácie chudoby na Slovensku sa takmer
vôbec nevyskytujú a v dedinskom prostredí (v ktorom je naopak najvyššie zastúpenie Rómov)
sa nevyskytujú vôbec. Práve z tohto dôvodu vo verejnej mienke prevláda názor181, že
špecifické charakteristiky, s ktorými sa v týchto komunitách stretávame, sú výsledkom etnicity
ich obyvateľov a nie výsledkom sociálneho statusu. Som presvedčený, že ak by sme
skoncentrovali na jedno miesto sociálne najslabšie vrstvy nerómskeho obyvateľstva, po
určitom čase by táto koncentrácia vykazovala identické (alebo minimálne veľmi podobné)
charakteristiky, s akými sa môžeme stretnúť v rómskych komunitách. Výskumy z iných štátov
toto tvrdenie výrazne podporujú.182
Čo z vyššie povedaného vyplýva pre výskumnú metodológiu a postupy? Ak výskumník
(alebo dokonca anketár) vstúpi do tohto prostredia s absenciou vedomostí o špecifikách tohto
prostredia, veľmi rýchlo narazí na množstvo problematických situácií. A to aj v rovine
elementárnych prvkov. Z vlastnej skúsenosti výskumníka a anketára môžem povedať, že je
v tomto prostredí veľmi ťažké definovať aj na prvý pohľad také jednoznačné kategórie, akými
sú napríklad rodina, domácnosť, dom, príjem, etnicita a pod. Nižšie uvediem iba niekoľko
180

LEWIS, O.: The Culture of Poverty. In: Scientific American, 1966, č. 4, str. 19 – 25.
Pozri napríklad verejné diskusie pod článkami, ktoré sa týkajú rómskej problematiky.
Pozri napríklad prácu už spomínaného Oskara LEWISA: La Vida; A Puerto Rican Family in the Culture of
Poverty – San Juan and New York (1966) alebo Five Families; Mexican Case Studies in the Culture of
Poverty (1959).
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konkrétnych príkladov z vlastnej praxe, ktoré bližšie poukážu na vyššie spomínané problémy,
resp. obmedzenia.
Už pri kreovaní dotazníka pre potreby Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2004, na
ktorom som sa podieľal, sme narazili na problém pri definovaní pojmu obydlie, dom alebo
chatrč. Ak by sme sa obmedzili na definíciu, že obydlie je priestor, v ktorom sa býva,183
zistíme, že výsledky výrazne ovplyvňuje skutočnosť, v ktorom ročnom období je táto otázka
položená. V mnohých komunitách sa počet obydlí výrazne mení v letnom období v porovnaní
s obdobím v zime. Pritom rozdiel týchto počtov nie je zanedbateľný a dosahuje často aj
niekoľko desiatok percent. Rôzne letné kuchyne, šopy, prístrešky, chatrčky a pod., ktoré sú
bežne obývané v letnom období, sa v zime vôbec nevyužívajú. Pritom tento údaj nie je dôležitý
iba v kontexte samotného počtu obydlí, ale od neho sa odvádzajú aj mnohé iné čísla a údaje –
napr. počet ľudí na jedno obydlie, počet štvorcových metrov na jedného obyvateľa, migrácia
obyvateľstva v rámci jednotlivých komunít a pod.
Veľmi problematické je aj definovanie často používaného pojmu chatrč. Chatrč
v žiadnom zákone nie je nijako definovaná a všetky definície sú odvodené iba od subjektívnej
definície respondenta alebo výskumníka.184 To, že tie sa môžu vo výraznej miere líšiť,
nemusím nijako zvlášť zdôrazňovať. To, čo sa v jednej komunite môže považovať za chatrč,
v inej by sa to považovalo za slušný alebo jednoduchý dom. V tomto kontexte nám nepomôže
ani formálna kategorizácia, ktorá by bola odvodená od legálnosti stavby ako-takej. Vieme
veľmi dobre, že mnoho nelegálnych stavieb sú napríklad z pohľadu stavebného zákona
štandardné stavby, ktoré by sa zo stavebnej stránky mohli bez problémov zlegalizovať. Ako
príklad uvediem v poslednom čase často medializované tzv. čierne stavby v Krásnej Hôrke.185
Na druhej strane, v teréne sa bežne stretávame so situáciou, že stavba, ktorá často nevykazuje

183

Napríklad v rámci zbierania dát pre potreby Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2004 bolo obydlie
definované ako „akýkoľvek objekt, ktorý je obývateľný“ (dostupné na www.romovia.vlada.gov.sk/data/
files/3042.doc).
184
V lepšom prípade sú takéto pojmy definované vo výskumnom zámere alebo manuáli, ale nie je mi známe, že
by existoval na tento pojem jednotný zhodný názor medzi odbornou verejnosťou. Napríklad v rámci zbierania
dát pre potreby Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2004 bola chatrč definovaná ako „svojpomocne
vybudované obydlie zo zvyškových materiálov, napr. z hliny, plechu, dreva, bez stavebného povolenia v rámci
daného územného celku, spravidla obce“ (dostupné na www.romovia.vlada.gov.sk/data/files/3042.doc).
V rámci aktualizácie Atlasu, ktorý začalo realizovať UNDP v tomto roku, je chatrč definovaná ako
„neoficiálne stavby, ktoré nespĺňajú ani základné charakteristiky stavby podľa stavebného zákona“.
185
Pozri napr. článok PRUŠOVÁ, V.: Rómovia spod Krásnej Hôrky si domy nedajú. Dostupné na
http://roznava.korzar.sme.sk/c/6536501/romovia-spod-krasnej-horky-si-domy-nedaju.html alebo KOTLEBA:
Domy Rómov pod Krásnou Hôrkou sú odpad, zlikvidujme ich. Dostupné na
http://www.cas.sk/clanok/224743/kotleba-domy-romov-pod-krasnou-horkou-su-odpad-zlikvidujme-ich.html
a pod.
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ani elementárne charakteristiky podľa súčasného stavebného zákona, je legálne zapísaná
v katastri a má číslo popisné.
Podobne je to aj pri definovaní sociálnych pojmov, ako je napríklad rodina alebo
domácnosť. Definovanie rodiny iba na základe príbuzenských vzťahov a formálnych inštitúcií,
ako je napr. priama alebo pokrvná príbuznosť, alebo na základe inštitúcie sobáša, nám vo
výraznej miere zúži celú škálu variability, s ktorou sa v teréne môžeme stretnúť. Sociálny
status komunity, ktorú skúmame, veľmi často vygeneruje nielen oveľa väčšiu variabilitu
príbuzenských vzťahov, ale, čo je ešte dôležitejšie, mnoho z nich bude vykazovať výrazne
väčšie zmeny v časovej rovine. Inak povedané, to, koho budeme považovať za príbuzného
a koho nie, bude výrazne podmienené tým, koho a kedy sa budeme pýtať. Podobne rôznorodá
môže byť aj definícia domácnosti (právna definícia domácnosti186).
V prípade pojmu príjem sa stretávame v podobnými problémami. Čo je možné
považovať za príjem? Obmedzovať sa iba na oficiálne finančné príjmy by bolo viac ako
krátkozraké a pokrylo by to iba veľmi obmedzenú časť toho, čo by sa za príjem mohlo
považovať. Výrazná časť príjmov v týchto komunitách totiž pochádza z tzv. sivej ekonomiky
(mám na mysli rôzne brigády, pomocné práce a pod.), ktoré sa realizujú nielen vo forme
finančnej, ale aj v nefinančnej, t. j. v naturáliách rôzneho druhu (strava, oblečenie, vybavenie
domácnosti a pod.). S takýmito príjmami sa však môžeme stretnúť aj u iných sociálnych
vrstiev, ale tu sa vo výraznej miere vyskytujú aj také formy, ktoré sú v iných sociálnych
vrstvách veľmi zriedkavé. Ide napríklad o zbavovanie sa rôzneho druhu vecí formou ich
„darovania“ obyvateľom týchto komunít (starý nábytok, zariadenia, potravinové prebytky
a pod.), ktoré by inak bolo nutné vyhodiť. Takýmto spôsobom sa okolité obyvateľstvo často
zbavuje vecí, ktoré sú už neumiestniteľné v inom prostredí a za ktoré tu ešte stále môže získať
nejaký príjem, alebo také, pri likvidácii ktorých by museli sami platiť. Z ekonomického
a kultúrno-antropologického pohľadu však toto je tiež určitá forma príjmu. V teréne je možné
sa stretnúť aj so skutočne unikátnymi situáciami, ktorých opísanie bežnými kategóriami je viac
ako problematické. Ako príklad uvediem situáciu zo sféry ekonomiky a príjmov. Klient je
zadlžený u úžerníka a celý príjem, ktorý získa (napr. zo sociálneho systému alebo
z príležitostnej práce), mu odovzdáva ako formu splátok za úroky. Aby vôbec vyžil, musí si
následne od úžerníka požičať finančnú hotovosť, za ktorú si kúpi nevyhnutné veci, ale tým sa
ešte viacej zadlží. A takto funguje už dlhodobo. Finančná hotovosť, ktorú získa od úžerníka,
186

Napr. definícia podľa § 115 zákona č. 40/1964 Zb. „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú
a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby,“ – je v teréne podstatne variabilnejšia, pričom jednotlivé
variácie sú často výrazne situačne premenné.
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môže byť jeho príjmom (veď tak „funguje“ už dlhodobo), ale zároveň to môže byť pôžička
(veď si ju od úžerníka požičal) alebo to môže byť úplne niečo iné.
Samostatnou kategóriou pri zbere etnicky citlivých údajov v tomto prostredí je
zisťovanie samotných údajov spojených s etnicitou. Práve o tejto otázke sa medzi
zainteresovanými už dlhodobo vedú rozsiahle diskusie.187 Z právneho hľadiska je zisťovanie
etnicity respondentov v princípe veľmi jasne a presne definované. Na základe Ústavy SR,
platných zákonov a nariadení v Slovenskej republike je všeobecne dané, koho je možné
považovať za príslušníka národa či národnostnej menšiny. Základný princíp je stanovený tak,
že jednotlivec (občan Slovenskej republiky), ktorý chce byť považovaný za príslušníka národa
alebo národnostnej menšiny, túto svoju príslušnosť musí osobne verejne deklarovať. Spôsob
a forma deklarovania však v právnom poriadku SR nie sú explicitne definované. Najčastejšie
sa to deje verejným vyhlásením alebo vyplnením príslušnej kolónky v oficiálnych
dokumentoch. Najbežnejším spôsobom je v tomto kontexte štatistické zisťovanie známe ako
sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa deje približne v rovnakých intervaloch raz za 10
rokov. Následne môže takáto osoba využívať určité práva, ktoré vychádzajú zo zákonov SR,
upravujúce používanie jazyka národnostných menšín, združovanie občanov v národnostných
spolkoch a pod.
Pre potreby väčšiny výskumov však tento princíp nie je dosť dobre použiteľný, a preto
mnoho z nich (vrátane Atlasu rómskych komunít na Slovensku) volí iný prístup. Bežne
používaný prístup je ten, keď sa nezisťuje etnicita respondentov na základe ich deklarovania,
ale dochádza k definovaniu komunít (a následne aj jej obyvateľov) na základe toho, ako ich
okolitá majorita vníma, t. j. či ich vníma ako rómske a ako k takým k nim aj v spoločenských
vzťahoch pristupuje (v pozitívnom alebo negatívnom zmysle tohto pojmu). Inými slovami,
nezisťuje sa etnicita deklarovaná, ale etnicita pripísaná.188 Takýto prístup má aj svoje úskalia.
Použitím tohto metodologického postupu môže dôjsť k tomu, že v zistených údajoch sa mohli

187

V tomto kontexte by som spomenul napríklad príspevok UHEREK, Z. – NOVÁK, K.: Etnická Identita Romů.
In.: (ed.) VAŠEČKA, M.: Čačipen pal o Roma. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002.
188
Tento prístup sa často používa aj v takých prípadoch, keď definovanie vzorky v texte nie je prítomné vôbec,
pričom sa akoby „podvedome predpokladá“, že čitateľ bude presne vedieť, o koho v texte ide. Takýto prístup
je v odbornej literatúre úplne bežný a iba ako ilustračný (náhodne vybratý) príklad uvediem citát z príspevku
Matulaya, S. etc.: K problematike zdravotnej výchovy dospelých obyvateľov rómskych osád. „Ako sme už
naznačili v nadpise môjho príspevku, tzv. rómska problematika sa netýka všetkých Rómov na Slovensku.
V skutočnosti problémovú skupinu tvoria hlavne obyvatelia rómskych osád a iných im podobných osídlení na
nízkej sociokultúrnej úrovni.“ (str. 570) alebo Vavrekovej, L.: Interkultúrna spolupráca inštitúcií v obci ako
podmienka edukácie rómskych žiakov. „V obci Spišské Tomášovce žije 1 598 obyvateľov, z toho 612 Rómov.“
(str. 602). Obidva príspevky sú zo zborníka (ed.) FABIÁNOVÁ, V. – KLAIN, V.: InteRRa 5 –
Interkuluturalita a rómska národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Nitra : UKF,
2008.
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ocitnúť aj príslušníci iných národov a národností. Môže ísť napríklad o neRrómov189 (gádžov),
ktorí trvale bývajú v rómskych komunitách.
Samotné zisťovanie etnicity je v mnohých komunitách (a to nie len rómskych)
problematické a v prípade mnohých výskumov aj neprioritné (v niektorých prípadoch až
nepodstatné). Napríklad v rámci výskumov, pri ktorých zisťujeme socioekonomické údaje,
interpretácia ktorých je priamo závislá od prostredia, v ktorom sa príslušná komunita nachádza,
t. j. je previazaná s okolitou majoritou, môže byť vlastné deklarovanie príslušníkov tejto
komunity nepodstatným údajom, ale dôležitým môže byť skutočnosť, ako je táto komunita
vnímaná navonok. Na druhej strane, zisťovanie etnicity v prostredí, ktoré „nežije“ v etnických
kategóriách, môže byť veľmi problematické.
Ako som v úvode svojho príspevku spomínal, jedným z obmedzení pri výskume
v týchto komunitách je aj skutočnosť, že výskumník nie je schopný získať od respondentov
relevantné odpovede na skúmané otázky. Primárnym dôvodom je výrazná kultúrna odlišnosť
v sociálnej rovine (v zmysle kultúry chudoby a nie v zmysle etnokultúrnej). Veľmi častým
omylom výskumníkov je totiž presvedčenie, že získaný údaj je odpoveďou respondenta na
otázku výskumníka. V skutočnosti v tomto procese (položenie otázky a získanie odpovede)
dôjde k podstatne väčšej interakcii medzi respondentom a výskumníkom, ako sa to na prvý
pohľad môže javiť. Položením otázky zo strany výskumníka dôjde k tomu, že respondent si ju
najskôr preloží do „jazyka“ svojej kultúry a následne na takto preloženú otázku poskytne
odpoveď. To, že „preklady“ nemusia byť vždy presné, nie je nutné zvlášť zdôrazňovať a čím je
väčšia „kultúrna odlišnosť“ medzi výskumníkom a respondentom, tým sa zvyšuje možnosť
chybného prekladu a následne chybnej odpovede, ktorá môže okrem toho byť aj chybne
interpretovaná zo strany výskumníka. V mnohých prípadoch ani kvalitne postavený dotazník
alebo školenia anketárov nedokážu nahradiť skúsenosti výskumníka, získané dlhodobými
kontinuálnymi pobytmi (zúčastneným pozorovaním) priamo v skúmanom prostredí. Len ako
príklad môžem iba uviesť otázky z oblasti výchovy detí, (sociálnych) zručností či konzumácie
alkoholu, ktoré majú úplne iný kultúrny kontext napríklad v našej kultúre v porovnaní

189

Označenie neRóm je síce gramaticky nesprávne (podľa pravidiel slovenského pravopisu by sa správne malo
označovať Neróm), ale toto označenie sa mi javí ako vhodnejšie a viac vystihujúcejšie význam tohto slova.
Slovenský jazyk píše označenia alebo názvy jednotlivých národov a ich príslušníkov s veľkým písmenom. Na
označenie príslušníka rómskeho národa používame preto v slovenčine pojem Róm. Pojmom neRóm
označujem tých, ktorých etnicita nie je rómska, t. j. príslušníkov všetkých iných národov a národností.
Vzhľadom na to, že takto definovaná skupina ľudí netvorí z etnického hľadiska homogénnu skupinu,
nemôžeme ju, podľa môjho názoru, označovať rovnako, ako označujeme príslušníkov národov a národností.
Významovo presnejšie sa mi preto javí používanie označenia neRóm vo význame „tí druhí“, ktorí nie sú
Rómovia.
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s americkou alebo kultúrou rómskych komunít190. Ak si výskumník nie je vedomý tohto rizika
(a v mnohých prípadoch to tak aj skutočne je), môže dôjsť k výrazným nepresnostiam
a chybám.
Samostatnou kategóriou obmedzení a chýb je aj skutočnosť, ktorá vyplýva
z dlhodobých skúseností skúmanej komunity s okolitou majoritou. V mnohých prípadoch
dochádza k tomu, že respondenti vedome, ale veľmi často aj nevedome poskytujú údaje, ktoré
nie sú presné a vychádzajú z ich pocitu (alebo presvedčenia), že práve takáto odpoveď by bola
najsprávnejšia, najpresnejšia alebo najvhodnejšia alebo práve takúto odpoveď by si výskumník
želal alebo zaslúžil počuť. Ale táto oblasť by si zaslúžila samostatný príspevok.
Na záver je nutné poznamenať, že táto úvaha zaoberajúca sa špecifikami výskumov
v prostredí rómskych komunít netvrdí, že tieto špecifiká sa vyskytujú iba v tomto prostredí
a pri iných výskumoch sa s nimi vôbec nestretáme. Čo však bolo zámerom, je poukázať na
skutočnosť, že v tomto prostredí sa niektoré problémy metodologického charakteru vyskytujú
vo väčšej miere alebo sa objavujú v takých formách, ktoré v inom (v tomto kontexte
majoritnom) prostredí sú už dávnejšie vydiskutované alebo ujasnené. Vyššie uvedený stručný
prehľad obmedzení a problémov jasne ukazuje aj na možnosti ich eliminácie. Pokým
nebudeme mať k dispozícii komplexné prehľady rómskych komunít na jednej strane a opis
dominantne sa vyskytujúcich variácii skúmaných tém na druhej strane (t. j. ak nebudeme
skúmané komunity dostatočne dobre poznať), je používanie bežných kvantitatívnych metód
a techník výrazne limitované. Iba dlhodobé výskumy realizované priamo v komunitách
(v rámci ktorých výskumníci v nich budú dlhodobo pôsobiť alebo bývať), nám umožnia hlbšie
pochopiť to, čo sa v nich deje, a pokúsiť sa o ich správnu interpretáciu.

190

Napríklad udrieť dieťaťa varechou bolo (a v mnohých rodinách ešte stále je) v našej kultúre považované za
štandardný výchovný nástroj, pričom v rámci americkej strednej vrstvy by to bolo vnímané ako týranie
dieťaťa. Je preto rozdiel, či sa na týranie dieťaťa pýta „náš“ výskumník alebo „americký“ výskumník, lebo
jeden úder varechou za týranie nepovažuje, ale druhý áno.

III.
DÁTA O ROVNOSTI A ICH MIESTO
PRI ELIMINÁCII DISKRIMINÁCIE
V OBLASTI VZDELÁVANIA,
TRHU PRÁCE A ZDRAVOTNÍCTVE

VÝVOJ V OBLASTI ZISŤOVANIA ÚDAJOV
V ŠKOLSTVE ČLENENÉ PODĽA NÁRODNOSTI
A ETNICITY A INÝCH DÔVODOV DISKRIMINÁCIE
Vladimír Pokojný
Abstrakt
V príspevku je opísaný súčasný stav štatistického zisťovania v rezorte školstva s popisom
štatistických výkazov, prostredníctvom ktorých sa kompletizujú údaje o ohrozených
skupinách zúčastňujúcich sa na vzdelávacom procese. V súčasnosti sa možnosti zisťovania
údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch členených podľa národnosti, etnicity a iných
dôvodov diskriminácie rozšírili budovaním Rezortného informačného systému v oblasti
regionálneho

a

vysokého

školstva.

Okrem

sledovania

ukazovateľov

o

možnom

diskriminačnom ohrození RIS umožňuje sledovať študijné výsledky detí, žiakov
a poslucháčov a po prepojení s informačným systémom Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny bude možné sledovať základné indikátory o uplatnení absolventov škôl v praxi.
RIS pracuje s osobnými údajmi, ale všetky výstupy sú anonymizované a agregované tak, aby
boli dodržané všetky ustanovenia zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. V rámci odporúčaní je navrhnuté prepojenie RIS-u
s informačnými systémami rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistického úradu SR,
zdravotníctva a Združenia miest a obcí Slovenska a vytvorenie analytických nástrojov
spracúvajúcich údaje z týchto informačných systémov a reportingových nástrojov na online
prezentáciu anonymizovaných údajov pre odbornú a laickú verejnosť.
Kľúčové slová
Rovnosť, diskriminácia, informačný systém, školstvo, štatistické výkazy
Rezort školstva prechádza prelomovým obdobím, keď sa v tomto čase veľmi intenzívne
pracuje na novelizácii školského zákona a súčasne prebieha obsahová reforma vzdelávania,
v dôsledku čoho dochádza k výrazným zmenám i v oblasti informačných potrieb a
požiadaviek. Medzi dôležité programové priority vlády Slovenskej republiky a rezortu
školstva patrí podpora a rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania, ktorá vyplýva z
priorít národnej lisabonskej stratégie pre rozvoj konkurencieschopnosti Slovenska.

105

106 /

Dáta o rovnosti v slovenskej realite

Významným dôsledkom týchto zmien je, že sa výrazne rozšíril a i kvalitatívne zmenil rámec
potrieb, ktoré by mali byť podporované pomocou informačno-komunikačných technológií
(IKT).
Stav IKT prostredia nevyhovuje aktuálnym potrebám a požiadavkám na budúcu
podporu (s výnimkou komunikačnej infraštruktúry). Pretože stav vykazuje nezanedbateľné
technologické zaostávanie, nie je možné zmeny dosiahnuť čiastkovými opatreniami, ale je
potrebné prakticky nanovo postaviť technologické prostredie a jeho architektúru. Príčiny
aktuálneho technologického stavu IKT sú hlavne v dlhodobo zanedbávaných investíciách do
IKT. Súčasný stav IKT prostredia bol v neposlednom rade ovplyvnený aj absenciou konceptu
modernej centralizovanej rezortnej aplikačnej architektúry s jasným zámerom budovať
jednotný a integrovaný IS školstva. Vychádzajúc zo strategických dokumentov rezortu
školstva Koncepcia informatiky a informatizácie

školstva a Projekt informatiky

a informatizácie školstva je realizáciou takéhoto zámeru. Informačný systém registrov rezortu
školstva má kľúčové postavenie z hľadiska úspešnosti procesu informatizácie rezortu
školstva, a teda aj z hľadiska úspešnosti implementácie e-government služieb rezortu, pretože
tento IS má uchovávať kmeňové údaje o subjektoch pôsobiacich v rámci rezortného diania a
zároveň má údaje prostredníctvom svojich aplikačných služieb poskytovať odbornej a laickej
verejnosti, ako aj iným informačným systémom.
V súčasnosti škola a školské zariadenie v rámci štátneho štatistického zisťovania
vypĺňa tieto štatistické výkazy191:
Hospodárske výkazy
Škol (MŠVVŠ SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Škol (MŠVVŠ SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií
priamoriadených MŠVVaŠ SR

Školské výkazy
IKT (MŠVVŠ SR) 1-01

Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

Výkaz o materskej škole

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01

Výkaz o strednej škole

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01P

Prospech a dochádzka žiakov stredných škôl

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01

Výkaz o základnej škole

191
Kolektív ÚIPŠ: Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) – Formuláre, metodické pokyny, programové vybavenie,
harmonogram spracovania, kontakty (29. 8. 2012).
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Škol (MŠVVŠ SR) 3-01P

Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 3-01 – Prospech
a dochádzka žiakov základných škôl

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01

Výkaz o MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01P

Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 4-01 – Prospech a
dochádzka v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Škol (MŠVVŠ SR) 5-01

Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie

Škol (MŠVVŠ SR) 10-01

Výkaz o školskej a akademickej knižnici

Škol (MŠVVŠ SR) 11-01

Výkaz o vysokej škole

Škol (MŠVVŠ SR) 12-01

Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Škol (MŠVVŠ SR) 14-01

Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach

Škol (MŠVVŠ SR) 15-01

Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť
detí a mládeže

Škol (MŠVVŠ SR) 16-01

Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Škol (MŠVVŠ SR) 17-01

Výkaz o zariadení školského stravovania

Škol (MŠVVŠ SR) 18-01

Výkaz o jazykovej škole

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

Výkaz o školskom internáte

Škol (MŠVVŠ SR) 20-01

Výkaz o vysokoškolských internátoch

Škol (MŠVVŠ SR) 24-01

Výkaz o základnej umeleckej škole

Škol (MŠVVŠ SR) 26-01

Výkaz o športovej škole a športovej triede

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01

Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Škol (MŠVVŠ SR) 29-01

Výkaz o škole v prírode

Škol (MŠVVŠ SR) 30-01

Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení

Škol (MŠVVŠ SR) 31-01

Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01

Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a škol. zariadení v územnej
pôsobnosti obce

Úr (MŠVVŠ SR) 1-01

Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Škol (MŠVVŠ SR) 5 - 99

Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

Zisťovanie o prípadných dôvodoch diskriminácie sa realizuje prostredníctvom výkazov:
x Škol (MŠVVŠ SR) 2-01P – Prospech a dochádzka žiakov stredných škôl, kde sa zisťuje:
o počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí prospeli,
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o počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí neprospeli,
o počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí neboli klasifikovaní,
o počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním,
o počet žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre,
o počet ostatných prospievajúcich žiakov,
o počet žiakov, ktorí neprospeli z 1 predmetu,
o počet žiakov, ktorí neprospeli z 2 predmetov,
o počet žiakov, ktorí neprospeli z 3 a viac predmetov,
o počet žiakov, ktorí robili opravnú skúšku zo stĺ. 9 a 10,
o počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 2. stupňom zo správania,
o počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 3. stupňom zo správania,
o počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 4. stupňom zo správania,
o počet vymeškaných vyučovacích hodín za celý sledovaný školský rok,
o počet neospravedlnených hodín z celkového počtu vymeškaných hodín.
x

Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 3-01P – Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 3-01 –
Prospech a dochádzka žiakov základných škôl sa uvádzajú sa všetci žiaci 1. – 9. ročníka
v bežných triedach (vrátane individuálne začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími

potrebami)

podľa

celkového

hodnotenia

(prospel,

neprospel,

nehodnotený) ku koncu školského roka, t. j. k 31. augustu, počet žiakov, ktorí budú
opakovať ročník, počet žiakov, ktorí robili opravnú skúšku, počet žiakov, ktorí boli
klasifikovaní 2., 3. a 4. stupňom zo správania, ako aj počet vymeškaných hodín žiakov
za celý školský rok; neprospievajúci žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
a vymeškané hodiny všetkých žiakov z tohto prostredia sa uvádzajú aj osobitne – všetko
podľa ročníkov, údaje za 1. – 4. a za 5. – 9. ročník úhrnne tiež podľa pohlavia. Všetky
údaje týkajúce sa žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú aj osobitne.
Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie žiak žijúci v prostredí, ktoré
vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne
podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje
jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho
osobnosti192.
Zdravotne znevýhodneným žiakom rozumieme žiaka s mentálnym, sluchovým,
zrakovým a s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,

192

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 2 písm. p).
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s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným
postihnutím, s ochorením dlhodobého charakteru, s poruchou aktivity a pozornosti,
s vývinovou poruchou učenia a s poruchou správania193.
V tomto výkaze sa zisťujú:
o údaje o počte žiakov len 1. ročníka, nepripočítavame žiakov nultého ročníka,
o údaje týkajúce sa žiakov vzdelávaných v bežných triedach podľa
individuálneho vzdelávacieho programu a tiež žiakov, ktorí síce nie sú
vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ale majú nejaké
ochorenie dlhodobého charakteru (napr. choroby srdca, obličiek, zníženú
pohyblivosť po obrne, epilepsiu). Patria tu i údaje žiakov s intelektovým
nadaním, ale len ak majú ochorenie dlhodobého charakteru,
o

počet všetkých žiakov 1. – 9. ročníka ku koncu školského roka. Počet žiakov
nultého ročníka sa v tomto výkaze neuvádza,

o počet žiakov podľa prospechu: prospeli, neprospeli, nehodnotení, uvádzajú sa
aj žiaci, ktorí v niektorom vyučovacom predmete neboli hodnotení, lebo na
vyučovacej hodine nepracovali, hoci na to nemali závažné objektívne
dôvody194 a opravnú skúšku z tohto predmetu nevykonali, resp. vykonali ju
neúspešne, počet žiakov, ktorých ani v náhradnom termíne nebolo možné
hodnotiť zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných alebo
z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí, a uvádzajú sa aj žiaci, ktorí náhradný
termín hodnotenia majú určený v období od 16. 9. do 15. 10.195, resp. neskôr,
po ukončení štvrtého alebo deviateho ročníka196,
o počet žiakov, ktorí budú opakovať ročník,
o počet žiakov, ktorí vykonali opravnú skúšku (aj tí, ktorí ju vykonali
neúspešne),
o počet žiakov, ktorí na konci druhého polroka boli klasifikovaní 2., 3. a 4.
stupňom zo správania,
o počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neprospeli,
z celkového počtu neprospievajúcich žiakov,
o počet vymeškaných vyučovacích hodín žiakov 1. – 9. ročníka za celý školský rok,

193

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 2 písm. k) až o).
Metodický pokyn MŠVVŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, čl. 3, ods. 13, písm. c).
Metodický pokyn MŠVVŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, čl. 6, ods. 4, písm. a).
196
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 25, ods. 5.
194
195
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o počet neospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín žiakov 1. – 9. ročníka
z celkového počtu vymeškaných vyučovacích hodín za celý školský rok.
o počet vymeškaných vyučovacích hodín všetkých žiakov 1. – 9. ročníka zo
sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu vymeškaných
vyučovacích hodín žiakov za celý školský rok,
x Údaje o špeciálnej škole predkladá vykazujúca jednotka (riaditeľstvo špeciálnej školy)
vo výkaze o materskej škole a o základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 – Výkaz o MŠ a ZŠ pre
deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s výkazom
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 školy predkladajú ešte prílohy, a to: Škol(MŠVVŠ SR) 4-01P
– Prospech a dochádzka v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, prílohu za žiakov cudzincov a prílohu za žiakov oslobodených od
povinnosti dochádzať do školy.
x V uvedenom výkaze špeciálna škola vykazuje:
o počty žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku na základnej, resp. špeciálnej
základnej škole, ktorí majú viac ako 15 rokov a budú pokračovať v štúdiu na
niektorej strednej špeciálnej škole alebo odišli do pracovného pomeru, alebo
zostali doma nezamestnaní,
o budú pokračovať v štúdiu na stredných odborných školách,
o budú pokračovať v štúdiu na gymnáziu,
o

údaje za základné školy pre žiakov so zmyslovým alebo s telesným
postihnutím, pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, pre žiakov
s poruchami správania a pre žiakov intelektovo nadaných a špeciálne základné
školy pre žiakov s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vzdelávaných
podľa vzdelávacieho variantu A. ZŠ bežného typu, ktoré majú pod svojou
správou špeciálne triedy pre žiakmi so zmyslovým alebo s telesným
postihnutím, pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, špeciálne triedy pre žiakov
s

mentálnym

či

kombinovaným

postihnutím

vzdelávaných

podľa

vzdelávacieho variantu A alebo triedy pre žiakov s intelektovým nadaním,
o

pri zisťovaní národností škola uvádza počet detí/žiakov slovenskej štátnej
príslušnosti podľa jednotlivých národnosti formou samodeklarácie rodičov pri
zápise dieťaťa do školy, počet detí/žiakov cudzej štátnej príslušnosti a počet
detí/žiakov cudzej štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v SR,
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o okrem údajov o deťoch/žiakoch škola uvádza aj údaje o počte zamestnancov
školy – vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, školských psychológov
(vo výkaze psychológov), zdravotných sestier a asistentov učiteľa.
Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01P – Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 4-01 –
Prospech a dochádzka v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
slúži na doplnenie údajov zisťovaných v zahajovacom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 za
predchádzajúci školský rok. Výkaz vypĺňajú základné školy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením a základné školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ako aj
základné školy so špeciálnymi triedami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základné
školy so špeciálnymi triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Vo výkaze škola uvádza:
o všetkých žiakov 1. – 9. ročníka podľa celkového hodnotenia (prospel,
neprospel, nehodnotený) ku koncu školského roka, t. j. k 31. augustu,
o počet žiakov, ktorí budú opakovať ročník,
o počet žiakov, ktorí robili opravnú skúšku,
o počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 2., 3. a 4. stupňom zo správania,
o počet vymeškaných hodín žiakov za celý školský rok;
o osobitne sa uvádzajú neprospievajúci žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia a vymeškané hodiny všetkých žiakov z tohto prostredia – všetko
podľa ročníkov, údaje za 1. – 4. a za 5. – 9. ročník úhrnne tiež podľa pohlavia.
.

Pri výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 – Výkaz o školských zariadeniach výchovného

poradenstva a prevencie je vykazujúcou jednotkou centrum špeciálnopedagogického
poradenstva (ďalej CŠPP), ktorého činnosť je ustanovená v zákone NR SR č. 245/2008 Z. z.,
v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vo vyhláške č. 325/2008 Z. z. o školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Vo výkaze sa zisťujú údaje:
o fyzický počet pedagógov a ostatných zamestnancov,
o odborná činnosť poskytnutá klientom poradne – údaje o počte aktivít CŠPP
a počte účastníkov na nich. Aktivity sú rozdelené na individuálne a skupinové
a v rámci každej nich na jednorazové alebo opakujúce sa. Ďalej sa členia podľa
druhu diagnostiky, poradenstva, terapie, typu rehabilitácie a katamnézy
(sledovanie pacientov po prepustení z nemocničnej liečby),
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o počet klientov v poradenskom zariadení podľa veku, druhu zdravotného
znevýhodnenia, s intelektovým nadaním a klienti zo sociálne znevýhodneného
prostredia,
o počet klientov v poradenskom zariadení podľa spôsobu výchovy a vzdelávania
a podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, klienti s intelektovým nadaním
a klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
x Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 je určený pre špeciálne výchovné zariadenia,
konkrétne reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá a diagnostické centrá a vo
výkaze uvádzajú:
o počet všetkých detí, ktoré boli preradené do reedukačných centier na základe
súdneho rozhodnutia a na základe žiadosti zákonného zástupcu,
o

počet novoprijatých detí v členení, odkiaľ prišli (zo základných škôl,
stredných škôl, z gymnázií, zo stredných odborných škôl, z detských
domovov...),

o

počet detí, ktoré získali výučný list alebo pracovnú kvalifikáciu,

o

počet detí, ktoré boli prepustené natrvalo, podmienečne alebo boli vzaté do väzby,

o

pri deťoch v predškolskom veku sa uvedie počet všetkých detí a počet detí so
zdravotným znevýhodnením,

o

pri sledovaní povinnej školskej dochádzky detí umiestnených v špeciálnom
výchovnom zariadení sa sleduje počet všetkých detí, z toho počet všetkých
dievčat, počet detí vo veku do 15 rokov, počet detí vo veku 15 a viac rokov,
z toho počet dievčat, počet detí podľa toho, na ktorej škole si plnia povinnú
školskú dochádzku, a počet znevýhodnených detí,

o

pri sledovaní údajov za deti po skončení povinnej školskej dochádzky sa do
výkazu uvádza počet všetkých detí, z toho počet dievčat, počet detí podľa toho, na
aký typ školy boli umiestnení po skončení povinnej školskej dochádzky, počet
detí, ktoré navštevujú odborné učilište v zariadení a mimo zariadenia, počet detí,
ktoré sú v záučnom pomere, počet detí, ktoré sú v pracovnom pomere, počet detí,
ktoré sú nezaradené a ostávajú v zariadení, a počet dievčat z nezaradených detí.

Všetky vyššie uvedené údaje prostredníctvom štatistických výkazov zisťujú dáta za
školu a školské zariadenie, čo v praxi znamená, že k dispozícii sú len agregované údaje, ktoré
síce poskytujú obraz o situácii v oblasti možnej diskriminácie v škole alebo školskom
zariadení, ale neumožňujú hľadanie hlbších analytických väzieb napríklad na sociálne
prostredie, z ktorého žiak prichádza do školy a podobne. Okrem toho vypĺňanie výkazov
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zaťažuje pracovníkov škôl a školských zariadení, ktorí zo svojej evidencie musia nasčítavať
agregované sumáre a tie uvádzajú vo výkazoch. Ďalším nedostatkom štatistického
vykazovania je jeho neaktuálnosť, pretože sa výkazy vypĺňajú v ročnej periodicite a nedokážu
tak operatívne zachytiť zmeny, ktoré sa udejú v priebehu roka. Súčasne sa menia požiadavky
na informácie pre potreby riadenia rezortu. Z tohto dôvodu je možné konštatovať, že veľká
množina identifikovaných požiadaviek nie je mapovaná na aktuálne realizované prevádzkové
procesy v rezorte školstva, ale vznikla ako dôsledok nových legislatívnych rámcov, pričom
mapovanie situácie v školách a školských zariadeniach prostredníctvom štatistických údajov
dokáže reagovať na zmenené požiadavky minimálne s ročným oneskorením a vo väčšine
prípadov je oneskorenie dvojročné.
V súčasnosti budovaný Rezortný informačný systém zisťuje konkrétne údaje za dieťa, žiaka,
poslucháča, pričom bude sledovať údaje:
1.

meno a priezvisko, rodné priezvisko,

2.

dátum, miesto, okres a štát narodenia,

3.

dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho,

4.

rodné číslo,

5.

pohlavie,

6.

národnosť,

7.

štátne občianstvo,

8.

spôsobilosť na právne úkony,

9.

rodinný stav,

10. adresa bydliska a druh pobytu,
11. zákaz pobytu,
12. kontakt na účely komunikácie,
13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d) (čo sú informácie o zmene zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania),
15. prijatie, zaradenie a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom
zariadení,

stredisku

praktického

vyučovania

alebo

pracovisku

praktického

vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,
16. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
17. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý
kalendárny mesiac školského roka,
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18. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti.
Pričom body 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17 a 18 umožňujú podrobnejšie zisťovanie, či je dieťa,
žiak, poslucháč vystavený možnosti diskriminácie. Pretože tieto údaje sú v Rezortnom
informačnom systéme uchovávané po celý život dieťaťa, žiaka, poslucháča, je možné
s pomocou analytických nástrojov sledovať, či je vystavený diskriminácii a následne
poskytnúť účinnú pomoc.
Okrem evidencie samotných údajov v Rezortnom informačnom systéme sa pracuje na
online prepojení Rezortného informačného systému s informačným systémom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Oba systémy si navzájom vymieňajú informácie
o príslušnom dieťati, žiakovi, poslucháčovi, pričom IS ÚPSVaRu poskytuje údaje o tom, či sa
absolvent príslušnej školy zamestnal, alebo je evidovaný ako nezamestnaný, a Rezortný
informačný systém poskytuje údaje o škole, školskom zariadení, ktoré absolvoval,
o študijnom a učebnom odbore, o čase, v ktorom študoval, dátume prerušenia, spôsobe
ukončenia štúdia, dátumu ukončenia povinnej školskej dochádzky, o pravidelnej príprave na
povolanie a o doklade o získanom vzdelaní.
Vzhľadom na to, že budovanie Rezortného informačného systému je primárne orientované
na poskytovanie včasných a relevantných údajov pre potreby riadenia rezortu, nie je
v potrebnej hĺbke ani analyticky, ani programovo rozvíjaná časť, ktorá by poskytovala
ucelené informácie potrebné na vyhodnotenie ukazovateľov rovnosti. Napriek tomu po
zavedení systému do prevádzky a naplnení všetkými údajmi a správnom nastavení
reportingových nástrojov bude Rezortný informačný systém kvalitnou údajovou základňou na
odhaľovanie základných prvkov diskriminácie.
Keďže indikátory nerovnakého zaobchádzania sú prierezového charakteru a vznikajú aj
mimo rezortu školstva, odporúčam prepojiť jednotlivé informačné systémy viacerých rezortov
(primárne školstva, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistického úradu SR,
Združenia miest a obcí Slovenska, zdravotníctva a podobne). Samozrejme, na prepojené
informačné systémy bude potrebné nasadiť kvalitné reportingové a analytické nástroje
s dôrazom na online prezentáciu odbornej a laickej verejnosti.
Bolo by vhodné, aby bolo možné aj prepojenie informačných systémov prevádzkovaných
v štátnej správe ohľadne rodičov žiaka/dieťaťa s cieľom poznania prostredia, z ktorého
konkrétne dieťa/žiak pochádza. Ďalej by bolo vhodné, s tým istým cieľom, vedieť prepojiť
rezortný informačný systém s údajmi zo Sociálnej poisťovne.

POTREBA DÁT PODĽA ETNICITY
Z OBLASTI ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNEJ
POMOCI PRE ZVÝŠENIE MIERY
ZAMESTNANOSTI RÓMSKEJ POPULÁCIE
Zdenka Klasová, Ján Košta
Abstrakt
Štúdia vychádza z makroekonomickej analýzy politík trhu práce a výdavkov na sociálnu
ochranu sociálne vylúčenej časti obyvateľstva a z posúdenia nateraz známych odporúčaní pre
zlepšenie zamestnanosti rómskej populácie. Na jej základe sú vytypované oblasti, v ktorých
sa javí akútna potreba zlepšenia kvality dát na základe etnicity tak pre potreby optimalizácie
politík na zvýšenie zamestnanosti Rómov, ako aj pre potreby medzinárodných inštitúcií
(OSN, Európska komisia, Rada Európy a pod.), ktoré monitorujú stav sociálne vylúčenej časti
rómskej populácie. Okrem toho sa štúdia zameriava na možnosti prepojenia monitorovania
úrovne zamestnanosti Rómov a ich účasti v programoch zamestnanosti.
Kľúčové slová
Zber citlivých dát na základe etnicity, aktívne politiky trhu práce, sociálna ochrana,
sebaidentifikácia
Úvod
Doterajšia prax pomoci sociálne vylúčenej časti obyvateľstva a osobitne rómskym komunitám
potvrdzuje, že jestvuje akútny nedostatok dát triedených podľa etnicity, ktoré by slúžili
na prípravu osobitných programov na zvýšenie zamestnanosti Rómov197. Tieto programy
pomoci na zvýšenie zamestnanosti Rómov by sa mohli stať hlavným prostriedkom
podstatného zníženia miery nezamestnanosti práceschopnej časti rómskej populácie a tým
zvýšenia priemerných príjmov rómskych domácností a vyvedenie podstatnej časti nateraz

197
Samostatným problémom na diskusiu je, či by vôbec mali vznikať takéto samostatné programy pomoci pre
Rómov. Bez nároku na právnu interpretáciu novelizovaného antidiskriminačného zákona uvádzame dva
rozdielne názory o tom, či pripravovať, alebo nie programy pre Rómov:
1. „... ide o konsolidáciu našich verejných financií: ide o náš deficit, Národný plán reforiem a Európu 2020.
Totiž, žiadne znižovanie deficitu nemôže viesť k udržateľnej rovnováhe v ekonomike, ak sa budeme tváriť, že
Rómovia neexistujú. No ak skúsite nájsť v Národnom pláne reforiem slovo Róm, tak myslím, že je tam raz...
Preto si myslím, že európska stratégia je pomocou, aby naše vlády si rómske programy (zvýraznili autori)
konečne stanovili ako prioritu nielen slovne, ale aj naozaj. To zahŕňa vyjasnenie úloh ministerstiev, ich priorít
a rozpočtov.“ (Marcinčin, A., 2011, str. 24).
2. „Som vcelku rád, že sa v Národnom programe reforiem neobjavilo slovo Róm, pretože zastávame taký názor,
že problém nie je v etnicite, ale problém je v koncentrovanej chudobe.“ (Juráš, I. , 2011, str.26).
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sociálne vylúčenej časti rómskej populácie z chudoby. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že za
programy pomoci nezamestnaným Rómom treba považovať aj terajšie aktívne politiky
(programy) trhu práce, na ktorých by sa v primeranej, resp. väčšej miere ako doteraz mali
zúčastňovať aj nezamestnaní Rómovia, a ďalšie programy, ktoré by sa mali pripraviť (za
aktívnej účasti aj iných aktérov, napríklad samospráv, ale aj podnikateľského sektora)
v regiónoch s vysokou a vyššou koncentráciou rómskeho obyvateľstva.
Je do istej miery paradoxom, že jedným z podnetov na diskusiu o zbere dát v oblasti
diskriminácie je tlak medzinárodných organizácií na decíznu sféru, zdôrazňujúci potrebu dát
v tejto oblasti. Ak má tento podnet pomôcť zlepšiť postavenie sociálne vylúčenej časti
rómskej populácie na Slovensku, treba za to medzinárodným organizáciám len a len
poďakovať... Je realitou, že vláda Slovenskej republiky nedisponuje v podmienkach aktuálnej
kvality dát o diskriminácii, resp. o sociálnom vylúčení Rómov v dostatočnej miere
a v potrebnej štruktúre informáciami (dáta) o napredovaní v oblasti integrácie vylúčenej časti
obyvateľstva. Už dávnejšie malo byť prirodzenou snahou decíznej sféry, aby boli k dispozícii
všetky potrebné dáta triedené aj na základe etnicity a aby bolo možné na základe nich
pripraviť programy pomoci na zlepšenie stavu sociálne vylúčenej časti rómskej populácie.
Podľa nášho názoru, v priebehu diskusií v rámci expertnej platformy sa ukázalo veľa
nejasností o možnostiach zberu dát, ale predovšetkým o ich bariérach a limitoch Je to
predovšetkým otázka výkladu práva, na ktorú nemôže odpovedať žiaden odborník pracujúci
v inej ako v právnej oblasti (napr. ekonóm, sociológ, sociálny antropológ, štatistik atď.).
Metódy a spôsoby zberu prvotných údajov štruktúrovaných etnicky treba navrhnúť s hlbokou
znalosťou rómskej problematiky a s rešpektom k medzinárodným dohovorom i národným
zákonom a pravidlám zberu „citlivých“ údajov.198
Je potrebné zmieniť sa aj celkovo o politike pomoci sociálne vylúčenej časti rómskej
populácie, ktorá súvisí predovšetkým s financiami. Azda najlepšie terajšiu situáciu
charakterizoval v druhej polovici minulého roka A. Marcinčin (2011, str. 21): „Pozrime sa
najprv na financie, investície. Veľmi populárne sa hovorí, že veľmi veľa verejných peňazí sa
použilo na pomoc Rómom, pritom sa nič neurobilo. Keď sa však opýtate na konkrétne
198
O tom, že v slovenskej spoločnosti chýba jednoznačný výklad, aké dáta je možné a aké dáta nie je možné
zbierať o etnicite a ako tieto dáta navzájom priraďovať, svedčí podľa nášho názoru aj príspevok Zuzany
Valkovej, ktorý je súčasťou tohto zborníka. Jeho cieľom je rozdelenie a vysvetlenie samotných pojmov, aby sa
bolo možné v tejto problematike jednoduchšie orientovať, rozobrať predpoklady a právny základ spracúvania,
a teda aj samotného získavania takýchto údajov To v podstate napovedá, že právny výklad celej problematiky
zberu etnických dát mal predchádzať vlastnej expertnej práci na návrhoch, z akých oblastí získavať dáta (čo by
mali navrhnúť jednotliví experti na špecifické oblasti – napríklad školstvo, zdravotníctvo, aktívne politiky trhu
práce a pod.) a ako je možné ich členiť z hľadiska etnicity. A taktiež, že po návrhu na zber dát z jednotlivých
oblastí by mala nasledovať právna analýza, či uvedené návrhy spĺňajú zákonom stanovené limity vyplývajúce
z medzinárodných dohovorov a pod. Samostatným právnym problémom je, či terajšia legislatívna úprava na zber
dát a ich členenie podľa etnicity je dostatočná na to, aby sa mohli generovať tieto dáta v príslušnej štruktúre tak,
aby boli dostatočné pre tvorbu efektívnych programov pomoci sociálne vylúčeným rómskym komunitám.
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projekty, kde konkrétne sa peniaze použili, tak nezistíte dokopy nič – my nevieme, koľko sa
minulo, na čo sa minulo, s akým efektom sa minulo, nevieme, lebo nie sú spracované žiadne
údaje, žiadne riadne štatistiky. Je veľmi jednoduché povedať, že nič sa nedá robiť, minuli sme
peniaze, všetko sa prehajdákalo.“
Jeden smer tlaku na vytváranie dát členených na základe etnicity vychádza
z medzinárodných inštitúcií, druhý smer tlaku je z domáceho prostredia – mali by to byť
potreby definovania a modifikácie štátnych programov a verejných politík tak, aby
„fungovali“ aj pre rôzne marginalizované skupiny. Ako východisko ďalšieho postupu pri
zlepšovaní programov pomoci Rómom by malo byť uznanie, že bez dát členených na základe
etnicity nebude možné pripraviť tieto programy efektívne.
Uvedený prístup k zberu dát mohol byť, podľa nás, vo väčšej miere zdôraznený v Stratégii
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (2011, str. 14): „Otvorenie odbornej
diskusie o vytvorení koncepcie zberu dát a systematizovania realizácie zberu dát o životných
podmienkach, diskriminácii a rovnosti príležitostí rómskej populácie by malo pokračovať
aktualizáciami atlasu, anonymnými reprezentatívnymi výberovými zisťovaniami životných
podmienok a uplatnením variantu metód založeného na spájaní administratívnych dát
s využitím identifikačného personálneho čísla. Štandardizovaný zber údajov je potrebný pre
seriózne plánovanie založené na úzkej spolupráci medzi inštitúciami, ktoré vyvíjajú úsilie na
začlenenie rómskej populácie do spoločnosti, a Štatistickým úradom Slovenskej republiky.“
1. Makroekonomický pohľad na terajší stav aktívnych politík trhu práce
Hoci tu nie je priestor na podrobný opis východiskovej situácie v oblasti zamestnanosti, resp.
nezamestnanosti Rómov a politík zamestnanosti (politík trhu práce) a sociálnej politiky (výdavkov
na sociálnu ochranu), je potrebné predsa len uviesť základné súvislosti a poukázať na biele miesta,
ktoré by mohli objasniť práve v budúcnosti získané údaje triedené na základe etnicity.
Je poľutovaniahodné, že najpresnejšie dáta o zamestnanosti a nezamestnanosti Rómov
na Slovensku nie sú generované z vlastných štatistických zdrojov (neznamená to, že by to mal
byť nutne Štatistický úrad SR), ale v drvivej väčšine prípadov zo zahraničných zdrojov;
aktuálne z Prieskumu Rómov 2011 uskutočneného v rámci Rozvojového programu OSN, na
ktorý sa odvoláva aj štúdia Svetovej banky199. Z uvedeného prieskumu čerpala údaje aj
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len Stratégia).
Podľa týchto zahraničných zdrojov bolo na konci roka 2010 nezamestnaných takmer 70 %
Rómov v produktívnom veku. Podľa údajov o nezamestnanosti Rómov v Stratégii (str. 33), je

199

Predmetná štúdia venovaná ochrane chudobných a podpora zamestnateľnosti sa implicitne zaoberá i tou
časťou rómskej populácie, ktorá spadá do tejto skupiny; okrem toho obsahuje štúdia špecifický Blok 6 Rómovia
a sociálna pomoc. Regional Roma survey. UNDP UNDP, World Bank, EC, 2011.
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nezamestnanosť rómskych mužov vyčíslená na 72 % a žien 75 %200, keď v tomto sledovanom
roku celková miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku (na základe údajov z úradov
práce)201 dosahovala v priemere 12,46 %.
Podiely nezamestnaných Rómov sú štatisticky prakticky rovnaké aj podľa spomenutej
štúdie Svetovej banky – nezamestnaných je 71 % rómskych mužov a 75 % rómskych žien.
Miera zamestnanosti rómskych mužov vychádza na úrovni 20 % a rómskych žien na úrovni
12 % (Regionálny prieskum marginalizovaných Rómov, 2011, UNDP/Svetová banka)202.
V prezentácii uvedenej štúdie203 uviedol zástupca Svetovej banky absolútny údaj
o nezamestnaných Rómoch vo výške 165-tis. V už citovanom príspevku A. Marcinčin (2011)
uvádza okamžitú potrebu 120-tis. pracovných miest pre Rómov (čo je de facto počet
nezamestnaných Rómov). Ako cieľ v Stratégii v oblasti zamestnanosti do roku 2020 sa
uvádza „znížiť podiel nezamestnanosti o 50 % (str. 33)“. Otázka je, ako sú na tieto ciele
pripravené aktívne politiky trhu práce (APTP)204, či sú svojou budúcou kapacitou schopné
prispieť k splneniu tohto cieľa.205 Teda, koľko pracovných miest generujú v súčasnosti a či
tento súbor politík zamestnanosti je dostatočný vzhľadom na potrebu vyplývajúcu tak
z nezamestnanej časti majoritnej časti spoločnosti, ako aj z nezamestnanej časti Rómov.206
Preto na tomto mieste upresňujeme, resp. dopĺňame niektoré relevantné dáta z politiky
zamestnanosti všeobecne vo vzťahu k nezamestnaným a aj vo vzťahu k nezamestnaným
Rómom, využijúc aj medzinárodné porovnanie.
Podľa štatistiky Eurostatu boli v rokoch 2004 indexy participantov v APTP207.

200

Aj v Stratégii sa ako zdroj údajov o miere nezamestnanosti udáva materiál UNDP z roku 2010.
Nie na základe Výberových zisťovaní pracovných síl, ktoré aplikujú metodiku Medzinárodnej organizácie
práce (ILO).
202
Miera nezamestnanosti v prieskume o Rómoch sa zisťovala metodikou ILO.
203
15. 6. 2012, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.
204
Z hľadiska Eurostatu APTP predstavujú nasledovné skupiny programov: 2 – vzdelávanie a príprava pre trh
práce, 3 – rotácia na pracovných miestach, 3 – stimuly zamestnania, 4 – podporovanie zamestnávania zdravotne
postihnutých osôb, 5 – priama tvorba pracovných miest, 7 – podpora samozamestnávania.
205
Je samozrejmé, že ide o kumulatívny cieľ, ktorý sa bude realizovať programami APTP a prirodzeným rastom
pracovných miest súkromného i verejného sektora, čomu by mala napomôcť celková ekonomická a sociálna
politika vlády.
206
Tu sa prejavuje základný metodický problém, a to, že nie je zo štatistík jasné, či spomenutých 120-tis. (resp.
165-tis.) nezamestnaných Rómov je, alebo nie je evidovaných na úradoch práce, teda aká je štruktúra
evidovaných nezamestnaných z hľadiska etnicity. A taktiež, aká časť z celkového kontingentu nezamestnaných
Rómov je voľná rezerva pracovných síl, teda neevidovaná.
207
Indexy (Xi) v tabuľke 1 za jednotlivé krajiny udávajú, koľko percent participantov z celkového počtu
nezamestnaných sa zúčastnilo v každej krajine na programoch APTP na 1 percento miery nezamestnanosti oproti
krajine (Taliansku), ktorá bola v roku 2004 zvolená ako „benchmark“, t. j. krajina, ktorá dokázala relatívne
aktivovať APTP najviac nezamestnaných na 1 % miery nezamestnaných. Napríklad krajina, ktorá má 5percentnú nezamestnanosť a aktivovala 20 % z celkového počtu nezamestnaných v APTP, má totožný index ako
krajina, ktorá má 10-percentnú nezamestnanosť a aktivovala 40 % z celkového počtu nezamestnaných.
Pripomíname, že do programov APTP nie sú zaraďovaní výlučne nezamestnaní.
201
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Tabuľka 1 Index participantov v programoch APTP (kategórie 2 − 7), Taliansko,
rok 2004 = 100
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU27

:

45,1

55,3

63,5

60,2

47,0

2010
:

BE

85,5

83,7

98,1

118,9

141,9

131,2

130,6

BG

25,4

24,0

33,8

30,2

40,6

23,1

7,1

CZ

10,7

13,5

14,6

19,6

21,7

13,6

13,4

DK

85,4

94,0

110,5

114,4

135,7

83,9

80,6

DE

34,5

31,2

52,1

39,4

44,2

43,9

46,6

EE

1,6

3,9

4,9

4,7

3,0

2,9

5,0

IR

72,3

64,2

59,6

61,9

46,2

32,6

32,7

EL

:

:

8,8

8,9

10,4

17,8

13,4

ES

76,9

:

159,0

212,2

120,3

70,0

58,8

FR

53,4

53,5

55,3

64,5

64,4

49,1

52,8

IT

100,0

92,7

98,0

103,7

81,8

74,3

55,6

CY

:

:

6,4

13,3

17,5

13,4

26,6

LV

3,9

9,6

11,7

8,3

5,9

5,7

13,6

LT

6,5

:

17,8

27,3

13,7

6,2

5,5

LU

76,8

94,3

98,5

126,8

123,1

119,3

145,3

HU

31,6

21,6

20,1

19,0

22,2

19,7

32,3

MT

:

:

7,2

6,6

4,8

5,8

14,8

NL

84,3

72,4

79,5

88,1

109,1

108,3

92,2

AT

56,1

57,3

75,7

79,5

100,9

93,3

82,0

PL

:

14,8

19,9

30,5

65,8

56,5

37,7

PT

31,8

32,3

30,7

29,2

32,4

32,1

28,1

RO

11,9

12,9

10,5

11,8

11,9

6,0

5,8

Sl

:

22,9

31,6

22,5

14,3

64,8

26,2

SK

21,7

29,5

36,9

29,3

32,7

18,2

24,5

Fl

39,4

40,2

44,3

49,1

49,4

38,7

44,3

SE

44,6

46,1

55,2

48,0

40,7

32,5

40,3

UK

6,7

4,1

4,7

4,6

4,5

2,6

:

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostatu

Tabuľka 1 udáva vývoj indexu participantov v programoch APTP (programy skupiny
2 až 7) ako celku. Krajinou, s ktorou sme porovnávali podľa zvolenej metodiky indexov
všetky ostatné krajiny EÚ, sa stalo Taliansko. To znamená, že z celkového počtu
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nezamestnaných dokázalo Taliansko do jednotlivých kategórií (2 až 7) APTP začleniť
(aktivovať) najvyšší podiel nezamestnaných. Vysoké hodnoty vo východiskovom roku 2004
dosiahlo aj Dánsko (85,4 % úrovne Talianska), ale aj Belgicko (85,5 %) a Holandsko
(84,3 %). Naproti tomu Slovensko vo východiskovom roku 2004 dokázalo aktivovať len
21,7 % z úrovne Talianska. Za celé analyzované obdobie 2004 až 2010 sa najlepšie darilo
Luxembursku, keď v roku 2010 dokázalo mať vyšší podiel aktivovaných nezamestnaných
v porovnaní s Talianskom v roku 2004 až o 45,3 p. b. V roku 2010 sa v porovnaní s rokom
2004 (keď benchmark208 predstavovalo Taliansko) podarilo vyššie relatívne aktivovanie
nezamestnaných v programoch APTP (kategórie 2 až 7) už len Belgicku (index 130,6).
To znamená, že Slovensko na základe medzinárodného porovnania nevykazuje vysoký
podiel účasti pracovných síl v programoch APTP. Podľa inej štatistiky Eurostatu, po vylúčení
zamestnaných pracovných síl zaradených do programov APTP, je medzinárodné porovnanie
podielov (evidovaných) nezamestnaných zaradených do programov APTP nasledovné (graf 1).
Graf 1 Aktivovanie registrovaných nezamestnaných (počet aktivovaných na 100 registrovaných nezamestnaných v kategóriách APTP 2 − 7), rok 2009
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Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostatu (2011) Labour market policy – expenditure and
participants, 2011 edition, str. 99

Z porovnania údajov v tabuľke 1 a v grafe 3 vyplýva, že v niektorých krajinách
dochádza k podstatne vyššej aktivácii pracovných síl a osôb mimo registrovaných
nezamestnaných. Graf 1 obsahuje všetky krajiny EÚ, ktoré vykázali požadované dáta pre

208

Ukazovateľ, s ktorým porovnávajú údaje.
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Eurostat, t. j. podiel aktivovaných registrovaných nezamestnaných na Slovensku (15,7 %) je
podstatne vyšší ako v Českej republike či Poľsku (z krajín V 4); Slovensko však aj tu výrazne
zaostáva za vyspelými krajinami ako Rakúsko, Holandsko (kde podiel aktivovaných
registrovaných nezamestnaných presahuje 30 %), ale aj za Portugalskom a severskými
krajinami. Podľa toho istého zdroja údajov ako pre graf 1 (Eurostat, 2011, str. 102) dosiahol
podiel aktivovaných dlhodobo nezamestnaných na Slovensku v roku 2009 21,0 %. Najvyšší
podiel aktivovaných dlhodobo nezamestnaných vykázalo Rakúsko (34,5 %) a Holandsko
(32,7 %).209
Pochopiteľne, údaje z Eurostatu nemôžu obsahovať údaje o Rómoch; príslušné údaje
sme využili na porovnanie medzi krajinami a chceli sme zároveň poukázať na metodiku,
ktorou sa dá porovnávať aj dynamika zmien medzi aktiváciou nezamestnaných a mierou
nezamestnanosti. Údaje o aktivácii nezamestnaných môžu byť nahradené aj údajmi
o výdavkoch na jednotlivé programy APTP (alebo na APTP ako celok). V tom prípade indexy
vyjadrujú, koľko percent hrubého domáceho produktu (HDP) sa vydáva na jedno percento
nezamestnanosti (tabuľka 2). Napríklad krajina, ktorá má 5-percentnú nezamestnanosť
a vydáva 0,3 % z HDP na APTP, vydáva relatívne rovnaké prostriedky na APTP ako druhá
krajina, ktorá má 10-percentnú nezamestnanosť a vydáva 0,6 % z HDP na APTP (v tomto
prípade sú indexy Xi za obidve krajiny totožné).

209

Len 11 krajín vykázalo v roku 2009 údaje o podiele aktivovaných dlhodobo nezamestnaných.
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Tabuľka 2 Index výdavkov na APTP (kategórie 2 − 7), Dánsko, rok 2004 = 100210
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EU27

:

20,51

22,02

23,41

23,84

21,68

:

BE

36,10

37,26

40,04

47,56

56,26

54,65

55,61

BG

13,63

14,63

14,96

15,09

16,44

11,99

3,35

CZ

5,70

5,90

8,04

11,81

12,57

9,18

11,27

DK

100,00

96,08

113,31

97,70

104,60

71,22

68,29

DE

29,50

19,59

21,24

19,58

24,80

28,56

28,61

EE

1,50

2,17

3,02

2,17

2,32

3,93

3,06
19,82

IR

41,01

40,45

37,77

38,46

31,55

19,97

EL

4,89

2,10

5,89

6,67

6,71

8,12

6,24

ES

18,33

23,03

26,85

27,50

19,49

13,18

12,19

FR

28,57

25,79

26,90

30,64

29,68

27,74

30,68

IT

24,71

22,55

22,43

22,44

20,48

16,85

15,21

CY

:

:

4,19

7,56

11,12

11,74

14,91

LV

2,80

6,63

9,96

6,55

3,79

5,79

9,99

LT

4,92

6,40

11,50

19,30

8,72

5,31

4,64

LU

26,21

31,89

30,94

32,59

24,14

26,62

32,13

HU

12,11

10,26

9,37

9,05

8,96

13,25

16,90

MT

:

:

3,53

1,79

2,97

1,58

2,00

NL

65,45

58,93

64,78

73,20

84,31

78,80

63,09

AT

32,46

32,20

41,18

42,27

49,24

50,66

54,93

PL

:

7,28

9,40

15,32

23,99

23,35

22,86

PT

25,48

21,21

18,67

15,21

17,43

21,60

17,59

RO

4,60

5,46

4,99

4,32

3,77

2,16

1,45

Sl

:

10,86

10,62

8,25

7,69

14,19

16,90

SK

1,44

3,75

3,88

3,80

5,75

4,55

5,86

Fl

32,72

31,72

34,79

37,24

38,22

33,38

37,31

SE

42,15

44,34

51,37

48,27

38,10

29,38

35,19

UK

4,57

3,94

2,76

3,16

2,60

1,96

:

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostatu

Hodnota indexu výdavkov na APTP (kategórie 2 − 7) má na Slovensku od roku 2004 síce
mierne rastúci trend, no napriek tomu v roku 2010 dosahovalo spomedzi krajín V 4 najnižšie
hodnoty tohto indexu, keď boli u nás v sledovanom období výdavky na APTP (kategórie 2 − 7)
na 1 % miery nezamestnanosti iba na úrovni zhruba 5,9 % úrovne Dánska v roku 2004.

210

Poznámka: v celej štúdii interpunkčné znamienko „:“ znamená, že údaje neboli k dispozícii.
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V Českej republike boli na úrovni 11 %, v Maďarsku 17 % a v Poľsku sa vyšplhali na úroveň
23 %.
V podmienkach Slovenskej republiky, ak by boli dáta o nezamestnaných členené podľa
etnicity, dala by sa táto uvedená metodika analýzy použiť tak, že krajiny EÚ sa nahradia
regiónmi (okresmi alebo krajmi) Slovenska a mohla by sa porovnávať dynamika zmien
v participácii na programoch APTP celkovo a za rómsku časť populácie (a podobne to platí aj
o analýze výdavkov na programy APTP). To by mal byť základný cieľ pre makroekonomickú
(resp. regionálnu) analýzu vývoja nielen programov APTP, ale širšie koncipovaných
programov na pomoc zamestnanosti sociálne vylúčeným Rómom.
Ak sa pozrieme na vyhodnotenie APTP Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za
rok 2010 (ÚPSVaR SR, 2011), o Rómoch nájdeme len tri zmienky211, z ktorých je zrejmé, že
Ústredie práce, sociálnych vecí SR (vrátane jednotlivých regionálnych úradov práce)
nepripravuje osobitné programy na zvýšenie zamestnanosti Rómov, resp. to, čo sa uvádza
v správe za rok 2010, je absolútne nedostatočné, aby sa mohol zlepšiť tak monitoring pomoci
rómskej komunite, ako aj terajší neblahý stav rómskej komunity.
Čo sa týka kapacity jednotlivých programov, bola štruktúra APTP v roku 2010 podľa
štatistiky ÚPSVaR SR (2011) nasledovná (počet účastníkov v uvedených skupinách
programov APTP)212:
-

zvyšovanie zamestnateľnosti (vrátane aktivačnej činnosti, ktorá predstavovala temer
50 % z tejto skupiny programov APTP) – 109 701;

1.

-

vytváranie nových pracovných miest – 27 428;

-

udržanie existujúcich pracovných miest – 89 838;

-

spolu 226 967.

211

Úrad PSVR Kežmarok zabezpečil dňa 10. 9. 2010 realizáciu prezentácie Súkromnej strednej odbornej
školy v Kežmarku, na ktorú bolo pozvaných 96 uchádzačov o zamestnanie vo veku do 18 rokov, ktorí ukončili
ZŠ, ale neukončili vzdelávanie na SOŠ a pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity (str. 71).
2. Úrad PSVR Kežmarok v rámci lokálneho partnerstva sociálnej inklúzii okresov
Kežmarok a Stará Ľubovňa realizoval aktivity pre obce okresu Kežmarok a v mesiaci
máj 2010 začal spolupracovať s neziskovou organizáciou KVETA Prešov. Táto spolupráca bola zameraná na
poskytovanie individuálneho poradenstva pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s cieľom znížiť mieru
evidovanej nezamestnanosti a zlepšiť integráciu rómskeho obyvateľstva na trhu práce
(str. 75).
3. Úrad PSVR Košice začal realizovať projekt Reštart, ktorého predmetom je podpora
vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity (str. 75).
212
Uvedené skupiny predstavujú z hľadiska štatistiky Eurostatu kategórie 2 až 7, aj keď rozhodnutie o tom, ktorý
program APTP patrí do ktorej kategórie programov Eurostatu, je odbornou záležitosťou Štatistického úradu
SR, ktorý komunikuje s Eurostatom.
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Je zrejmé, že rozhodujúcim faktorom zvýšenia zamestnanosti (v tomto prípade Rómov) je
skupina programov APTP „vytváranie pracovných miest“. Ich počet bol absolútne
nedostatočný vo vzťahu celkovému počtu nezamestnaných (v priemere v roku 2010 bolo 389
-tis. nezamestnaných celkovo a 165-tis. nezamestnaných Rómov)213. Za príspevok k tvorbe
pracovných príležitostí (i pre Rómov) treba považovať aj aktivačné práce, ktoré vytvorili
v priemere asi do 55-tis. pracovných príležitostí nie na plný pracovný čas.
V prípade, ak by fungovala štatistika podľa etnicity o účasti v jednotlivých
programoch APTP, bolo by možné povedať, koľko percent z účastníkov predstavujú
Rómovia, a programy by boli adresnejšie. V súčasnosti nie je možné ani povedať, či
nedochádza náhodou aj k diskriminácii Rómov zo strany úradov práce pri zaraďovaní do
programov APTP. Treba objektívne hľadať odpoveď na otázku, aký je pomer Rómov
a majoritnej časti obyvateľstva zaradených spolu do programov APTP a či tento pomer je
dostatočný na zlepšenie situácie v zamestnanosti Rómov. Nehovoriac o tom, že až na základe
etnických dát by bolo možné vyhodnocovať zvlášť efektívnosť jednotlivých programov pre
majoritnú časť obyvateľstva a zvlášť pre Rómov. Je logické, že bude potrebná aj iná štruktúra
programov APTP pre Rómov a pre majoritnú časť populácie. Napríklad Svetová banka (2012,
str.

56)

odporúča

zaraďovať

uchádzačov

o zamestnanie

v tínedžerskom

veku

z marginalizovaných spoločenstiev prednostne do programov školenia (nie do účasti na
aktivačných prácach), čo by im umožnilo doplniť si základné vzdelanie a dosiahnuť určitú
úroveň odborného vzdelania. Osobitne už v spomenutom bloku 6 Rómovia a sociálna pomoc
sa v citovanej štúdii Svetovej banky uvádza, že „nezamestnaným Rómom by v súčasnosti
pomohlo vytvorenie vzdelávacích programov druhej šance, cielených rekvalifikačných schém
a schém učňovskej praxe“ (tamže, str. 59 − 60). To platí predovšetkým pre mladých Rómov.
Ak by sa údaje o účasti v jednotlivých programoch APTP triedili podľa etnicity,
potom by bolo možné sledovať aj účasť Rómov, zabezpečiť rovnováhu medzi medzi Rómami
a ostatným obyvateľstvom, zaradenými do programov APTP, a v prípade uplatnenia
„osobitných vyrovnávacích opatrení“ (v súlade so zákonmi a Ústavou Slovenskej
republiky)214 by bolo možné pri zaraďovaní do jednotlivých programov APTP ísť nad rámec
pomerného zastúpenia Rómov a ostatného obyvateľstva (podľa podielov nezamestnaných
Rómov a ostatného obyvateľstva v evidencii nezamestnaných na úradoch práce) a zvýšené
213
Na tomto mieste na číslach dokumentujeme, že ak bolo 165-tis. nezamestnaných Rómov a celkový počet
nezamestnaných v SR v roku 2010 predstavoval 389-tis. zistených podľa metodiky ILO, potom podiel Rómov na
celkovom počte nezamestnaných by mal predstavovať asi 42,4 %.
214
Na tomto mieste upozorňujeme tiež na malý rozdiel v terminológii, a síce, že sa používajú pojmy „osobitné
vyrovnávacie opatrenia“ a takisto „dočasné vyrovnávacie opatrenia“.
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stavy zaradených Rómov v programoch APTP aj financovať z osobitných finančných
prostriedkov vyčlenených napríklad Európskou komisiou na podporu Rómov (vrátane toho na
podporu ich zamestnanosti), čím by sa zvýšila adresnosť financovania programov na podporu
Rómov a ich efektívnosť.215
2. Súvislosti sociálnej politiky a zvyšovania zamestnanosti a nadväzujúci zber dát
na základe etnicity
V tejto časti príspevku sa zameriame na niektoré aspekty sociálnej politiky vo väzbe na
aktívne

politiky

trhu

práce216

a na

nich

chceme

dokumentovať

aj

zložitosť

makroekonomických a mikroekonomických súvislostí pre formovanie sociálnej politiky
(vrátane systému sociálnej pomoci), ktoré znásobujú potrebu získavania dát aj na etnickom
princípe.
Treba súhlasiť s konštatovaním, že „pre pochopenie vplyvu systému sociálnej pomoci
na mieru nezamestnanosti je dôležité pozrieť sa na nastavenie celého spektra dávok – vrátane
rodičovského príspevku, invalidných dávok a predčasného dôchodku“ (Svetová banka, 2012,
str. 61). Ak by neboli dáta na etnickom princípe významné, asi by ani experti Svetovej banky
v spolupráci s UNDP nepripravili Regionálny prieskum Rómov.
Štúdia Svetovej banky (2012) navrhla zvýšiť podporu cez systém sociálnej ochrany,
konkrétne aj základnej dávky v hmotnej núdzi (DHN), konštatujúc, že „ani základná DHN nie
je veľmi štedrá“ (tamže, str. 63). Súčasne však štúdia navrhla aj spôsob, ako ušetriť na
celkových výdavkoch na sociálnu politiku, a to presmerovaním rodinných dávok na DHN
(tamže, str. 5) prostredníctvom testovania rodinných dávok na príjem. Len vďaka členeniu dát
podľa etnicity mohli experti Svetovej banky v štúdii konštatovať, že „približne 35 percent

215

Vzhľadom na aktuálnosť diskusie o potrebe dočasných vyrovnávacích opatrení a zberu dát na základe etnicity
uvádzame nasledujúcu citáciu, ktorá ozrejmuje problém, ktorý bude musieť riešiť legislatíva Slovenskej
republiky: „Aktuálnejšou je otázka zberu dát tak, aby bolo možné jasne identifikovať problém, ktorý sa politika
dočasných vyrovnávacích opatrení snaží adresovať. Zber dát je tiež nevyhnutný na zisťovanie nevyhnutnosti
a efektívnosti prijatých opatrení. Zber dát na základe etnickej a národnostnej príslušnosti založených na
sebaidentifikácii sa javí ako skresľujúci a nepresný najmä v prípade rómskej menšiny. Zber etnických dát je
nevyhnutným predpokladom eliminácie diskriminácie a je preto v súlade s medzinárodným právom. Príslušné
medzinárodné inštitúcie nás opakovane vyzývajú na ich zber. Štátne inštitúcie sa opakovane vyjadrili, že zber dát
mimo princípu sebaidentifikácie je v rozpore s platnými predpismi. Bolo by nad rámec tejto analýzy vyriešiť
otázku zberu dát. Je však potrebné si uvedomiť, že zber dát, ktorý sa vykonáva so súhlasom skúmaných a pri
náležitom ponaučení o tom, ako budú výsledky použité, je v súlade s princípom sebaidentifikácie. Dôležitý je
pritom aj spôsob zberu, ktorý sa v súčasnosti javí ako necitlivý a môže mať vplyv na nízky stupeň
sebaidentifikácie Rómov (Lajčáková, J, 2008, str. 31).
216
Aj keď výdavky na APTP nie sú metodicky súčasťou celkových výdavkov na sociálnu ochranu (social
expenditure; tam patria len podpory v nezamestnanosti, teda pasívna politika trhu práce), ale sú jednoznačne
výdavkami na sociálnu politiku. Je len otázkou, ako sa výdavky na APTP ad hoc definujú – môžu sa definovať aj
ako súčasť sociálnej pomoci.
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domácností poberajúcich DHN pochádza z radov rómskej menšiny“ (tamže, str. 5). Na druhej
strane ani štúdia Svetovej banky neuvádza štruktúru domácností s nízkou intenzitou práce217
podľa etnicity, len konštatuje, že toto percento je na Slovensku pomerne nízke – okolo 5
percent obyvateľstva. Tento údaj je nepriamym dôkazom, že v Slovenskej republike síce
existuje určitý počet domácností, ktoré úplne závisia od sociálnych transferov, nie je však
veľmi veľký (tamže, str. 64). Prirodzene vzniká otázka, aké je rozdelenie kontingentu týchto
domácností z hľadiska etnicity. Pri zodpovedaní na túto otázku nám ako riešiteľom tohto
príspevku do diskusie expertnej platformy logicky napadli aj etické aspekty, ktoré vyvstávajú
(alebo ktoré vyvstanú) pri získaní odpovede podľa etnicity. Domnievame sa však, že
otvorenosti a snahe o zistenie skutočného stavu sa netreba brániť, čím skôr treba na všetkých
zainteresovaných stranách a úrovniach (jednotlivci, domácnosti, zástupcovia politických
strán, vláda a pod.) prehlbovať mieru pravdivosti a validity údajov členených podľa etnicity
a rešpektovať závery analýz takto získaných dát vo všetkých aspektoch väzieb politiky
zamestnanosti so sociálnou politikou.
Napríklad navrhované opatrenie expertov Svetovej banky na testovanie príjmov pre
vyplácanie rodinných prídavkov implicitne v sebe obsahuje aj „etnický rozmer“ (a zároveň aj
etický aspekt). Možno logicky predpokladať, že transfer rodinných prídavkov z najbohatších
domácností na DHN pre viacčlenné a chudobné rodiny bude zároveň prevažne transferom
finančných prostriedkov pre rómske etnikum na úkor najbohatších rodín majoritného
obyvateľstva (ale to môže potvrdiť len analýza, ktorá bude mať členené dáta podľa etnicity).
Je však lepšie o týchto súvislostiach otvorene diskutovať, ako problém sociálneho vylúčenia
riešiť prísne neetnicky. Na uvedený problém pamätala aj Stratégia (str. 19), kde sú spomenuté
doterajšie neúspešné iniciatívy vo vzťahu k Rómom, a to, že „prísne neetnický prístup nemusí
zabezpečiť vyššiu účasť rómskej populácie, napríklad na trhu práce, a ani ich integráciu do
spoločnosti ako takej“.
3. K indikátorom, metódam a ochrane „citlivých“ dát
Navrhovať v tomto štádiu konkrétne indikátory, ktoré by sa mali sledovať na Úradoch práce
v Slovenskej republike je, domnievame sa, predčasné. Prv by si mal panel expertov na zber
„citlivých“ dát vyjasniť, či je možné zisťovať citlivé dáta na základe tzv. prisúdenej etnicity
217
Osoby žijúce s nízkou intenzitou práce (zamestnania) sú definované ako počet osôb žijúcich v domácnostiach
s intenzitou zamestnania pod hranicou 0,20. Intenzita zamestnania domácnosti je pomerom vyjadrujúcim
celkový počet mesiacov, ktorý odpracovali členovia domácnosti v produktívnom veku počas referenčného roka,
a celkového počtu mesiacov, ktoré by títo istí členovia domácnosti mohli teoreticky odpracovať za rovnaké
obdobie.
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osobám, ktoré sa podľa zákona v drvivej väčšine musia sami dostaviť na úrady práce
v prípade nezamestnanosti alebo v prípade žiadosti o sociálne dávky spolu so splnením
všetkých zákonných noriem a požiadaviek na ochranu osobných údajov.
Len čo by bolo možné na základe princípu tzv. prisúdenej etnicity rozlíšiť subjekty podľa
etnicity na úradoch práce, získali by sa dáta v členení podľa etnicity v plnej štruktúre
indikátorov, ktoré dnes úrady práce získavajú tak od nezamestnaných (o podporu
v nezamestnanosti), ako aj od žiadateľov o sociálne dávky (o jednotlivé dávky sociálnej
pomoci). Pravdepodobne by išlo o najjednoduchší spôsob prisudzovania etnicity celému
ďalšiemu súboru dát (o ďalších sociálnych javoch – daniach platených jednotlivcom, výške
odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne atď.). To preto, že teraz pripravovaná
novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti umožní zákonným spôsobom prepojiť
údaje úradov práce, Sociálnej poisťovne, Ústavu informácií a prognóz školstva, zdravotnej
poisťovne, ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra218. Ako alternatíva by
prichádzalo do úvahy i to, že v databázach by sa prepojili len určité (hlavné) dáta potrebné na
prípravu programov zamestnanosti, resp. širšie koncipovaných programov pomoci rómskej
komunite, t. j. že sa znak „etnicita“ nebude spájať so všetkými spomenutými databázami.
Ako ďalšia alternatíva zberu etnicky triedených dát pripadá do úvahy prístup na základe
princípu sebaidentifikácie.219 Týmto spôsobom by sa pravdepodobne na úradoch práce
podchytila len časť rómskej populácie, ale je pravdepodobné, že ak by začali fungovať
(v súlade s legislatívou) dočasné vyrovnávacie opatrenia v praxi (formou programov pomoci
rómskej komunite), je veľmi pravdepodobné, že by aj na úradoch práce postupne rástol podiel
Rómov, ktorí by sa prihlásili k rómskej komunite.
Domnievame sa, že dáta z úseku služieb zamestnanosti sú svojím spôsobom významnejšie
pre prípravu programov pomoci (v rámci dočasných vyrovnávacích opatrení) ako dáta z úseku
sociálnych vecí a rodiny (azda s výnimkou údajov o podmienkach bývania). To preto, že
dočasné vyrovnávacie opatrenia sa najčastejšie prijímajú v oblastiach zamestnanosti
a školstva, aj keď sa môžu prijímať aj v bývaní, zdravotníctve či v prístupe k niektorým
službám. Dočasné vyrovnávacie opatrenia je možné prijímať podla antidiskriminačného
zákona len v oblastiach uvedených v tomto zákone orgánmi štátnej správy.220

218

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
219
220

Čl. 12 ods. 3 Ústavy SR.
Commisssion on Human Rights (2002).
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Pravdepodobne by bolo najlepšie spustiť pilotný projekt na úradoch práce (prednostne na
úseku služieb zamestnanosti) vo vybraných okresoch (regiónoch) Slovenska s vyššou
koncentráciou rómskeho obyvateľstva, kde by sa overili možnosti zberu etnicky triedených
dát tak na základe princípu sebaidentifikácie, ako aj princípu prisúdenej etnicity.
Záver
Náš príspevok do diskusie o zbere citlivých etnických dát poukázal na prepojenosť etnicky
triedených dát s prípravou programov pomoci rómskej komunite v rámci systému „dočasných
vyrovnávacích opatrení“. Tento systém vyžaduje detailnejší monitoring jednotlivých opatrení,
ktorý, čo pokladáme za najdôležitejšie, vyžaduje etnicky triedené dáta, ktoré sú zároveň
nevyhnutné na prípravu programov pomoci rómskej komunite v jednotlivých oblastiach
(vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie atď.). Treba brať do úvahy aj skutočnosť, že
zaraďovanie jednotlivcov do týchto programov pomoci nemôže mať anonymný charakter,
bude sa musieť uskutočňovať so súhlasom nielen rómskej komunity ako celku, ale v mnohých
prípadoch (pravdepodobne vo väčšine programov pomoci) aj s osobným súhlasom
jednotlivcov. Na túto skutočnosť treba pamätať aj pri koncipovaní systému zberu „citlivých“
dát.
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MOŽNOSTI SLEDOVANIA A ANALÝZY ÚDAJOV
O ROVNOSTI V ZDRAVOTNÍCKEJ ŠTATISTIKE
Mgr. Zuzana Vallová

Abstrakt
Príspevok sa venuje analýze štatistických údajov v rezorte zdravotníctva z pohľadu ich
využitia na vyhodnocovanie ukazovateľov rovnosti. Do analýzy boli zahrnuté len zisťovania,
ktoré sú v rámci národného štatistického systému definované ako štátne štatistické zisťovania
alebo administratívne zdroje a ich zber a spracovanie zabezpečuje Národné centrum
zdravotníckych informácií (NCZI). V prvej časti sa zaoberá údajmi, ktoré sú už v súčasnosti
dostupné, a to:
- rovnosť pohlaví u zamestnancov v zdravotníctve z hľadiska povolania, finančného
ohodnotenia, vzdelania a výkonu riadiacej funkcie;
- sledovanie osôb s podozrením na ohrozenie násilím podľa pohlavia a veku.
V druhej časti sú zmapované oblasti, ktoré by bolo vhodné sledovať a vyhodnocovať, ale
v súčasnosti to nie je možné, napr. zdravotný stav obyvateľov podľa národnosti.
Kľúčové slová
Rovnosť, zdravotnícka štatistika, zdravotný stav, menšiny, zdravotnícki pracovníci
Rovnosť pohlaví u zamestnancov v zdravotníctve z hľadiska povolania, finančného
ohodnotenia, vzdelania a výkonu riadiacej funkcie
V rámci národného štatistického systému a v súlade so zákonom o štátnej štatistike sa
v oblasti zdravotníctva podľa pohlavia sledujú vybrané ukazovatele v Ročnom výkaze M (MZ
SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a vo Štvrťročnom výkaze M (MZ SR)
2-04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve. Pri spracovaní získaných údajov
a tvorbe štatistických výstupov a analýz sa vo významnej miere uplatňuje použitie
štandardných matematicko-štatistických metód. Administratívne údaje sa využívajú pre
potreby koncepčných a analytických prác o pracovníkoch v zdravotníctve, na zabezpečenie
potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR),
požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Ročný výkaz M (MZ SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
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V uvedenom formulári sa zbierajú údaje o počte pracovníkov v zdravotníctve za Slovenskú
republiku podľa jednotlivých povolaní zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov221.
Periodicita zberu údajov je raz ročne, ide o stav k 31. 12. sledovaného roka. Spravodajská
povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a iné organizácie v zdravotníctve z § 44 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Formulár sa skladá z niekoľkých modulov, triedenie podľa pohlavia je
obsiahnuté v moduloch 1101 a 4204.
V module 1101 sa v členení podľa pohlavia sleduje veková a vzdelanostná štruktúra
pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych aj nezdravotníckych povolaniach. Tá tiež zahŕňa
informácie o absolventoch škôl, dôchodcoch, zdravotne postihnutých pracovníkoch, cudzích
štátnych príslušníkoch a informácie o vedúcich funkciách v spravodajských jednotkách. Vo
vzdelanostnej štruktúre sa v súlade s platnou legislatívou hodnotí stupeň dosiahnutého
vzdelania pracovníka. Pre zdravotníckych pracovníkov sa uvádza najvyššie dosiahnuté
zdravotnícke vzdelanie, pre ostatných nezdravotníckych pracovníkov najvyššie dosiahnuté
vzdelanie. V tomto module sa ďalej z hľadiska pohlavia sleduje pohyb pracovníkov počas
sledovaného roka v zdravotníckych službách vo fyzických osobách podľa povolaní a mimo
evidenčného počtu pracovníkov v zdravotníctve, okrem dohôd a zmlúv uzatvorených mimo
pracovného pomeru.
Dohody a zmluvy o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa v členení
podľa pohlavia sledujú v module 4204. Podľa účelu dohôd a zmlúv sa vyhodnocujú
ukazovatele týkajúce sa osôb v pracovnoprávnom vzťahu uzatvorenom podľa Zákonníka
práce (dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci
študentov), podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy) alebo podľa Obchodného
zákonníka (mandátne zmluvy).
Štvrťročný výkaz M (MZ SR) 2-04 mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve
Formulár slúži na zber údajov s cieľom posúdiť personálne a mzdové zabezpečenie
poskytovaných služieb v zdravotníctve. Jeho obsahová náplň bola vypracovaná na základe
požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) za spoluúčasti NCZI.
221

Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie v súlade s § 27 zákona č.
578/2004 Z. z o PZS1) a ktorá získala odbornú spôsobilosť ustanovenú v nariadení vlády SR č. 296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení.
Nezdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca v danom zariadení iné ako zdravotnícke povolanie
definované v § 27zákona č. 578/2004 Z. z.
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Periodicita zberu údajov je raz štvrťročne, výkaz v jednotlivých štvrťrokoch obsahuje údaje
za obdobie od 1. 1. do 31. 3., od 1. 4. do 30. 6., od 1. 7. do 30. 9. a od 1. 10. do 31. 12.
sledovaného roka. Výstupné zostavy sa vytvárajú za obdobie celého roka, za trištvrte roka, za
prvý polrok a za jednotlivé štvrťroky. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár
vyplýva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iné organizácie v zdravotníctve z § 44
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Formulár sa skladá
z niekoľkých modulov, triedenie podľa pohlavia a kategórií pracovníkov je obsiahnuté
v module 4201.
V module 4201 Zamestnanci (evidenčný počet) a mzdy (v EUR) sa v členení podľa
pohlavia a povolaní pracovníkov uvádzajú mzdové prostriedky vrátane refundácií a mzdové
prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, bez ostatných osobných nákladov, ktoré boli v
sledovanom období zaúčtované do nákladov organizácie a vyplatené zamestnancom v
pracovnom pomere podľa zákona o odmeňovaní alebo v súlade s odmeňovaním dohodnutým
v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise. Vykázané mzdové prostriedky musia
zodpovedať prostriedkom vykázaným v účtovnom výkaze a vo Štvrťročnom výkaze o práci
Práca 2-04 predkladanom ŠÚ SR za príslušné sledované obdobie. Pre jednotlivé povolania
pracovníkov je uvedená skupina zamestnaní v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 516 z 13.
decembra 2011, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 odvodená
od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08. Vo výkaze sa zamestnanec
zaradí podľa vykonávanej pracovnej činnosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a nie
podľa dosiahnutého vzdelania. V tomto module sa ďalej z hľadiska pohlavia sleduje pohyb
pracovníkov v zdravotníckych službách počas sledovaného obdobia vo fyzických osobách v
jednotlivých povolaniach zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov.
Vyhodnocovanie údajov o zdravotníckych pracovníkoch z hľadiska pohlavia nie je príliš
časté, i keď – ako naznačujú nasledujúce príklady – takýto pohľad môže priniesť zaujímavé
poznatky.
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Vybrané povolania zdravotníckych pracovníkov podľa
pohlavia (v %)
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Vo vybraných zdravotníckych povolaniach prevládajú ženy, a to i medzi lekármi a zubnými
lekármi.

Podiel mužov a žien v povolaní lekár vo vekových
skupinách (v %)
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V najmladších vekových kategóriách lekárov dosahuje podiel žien takmer 70 %, v najstarších
je to len okolo 50 %.
Sledovanie osôb s podozrením na ohrozenie násilím
Prvým krokom v oblasti sledovania osôb s podozrením na ohrozenie násilím v sektore
zdravotníctva bolo prijatie Odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych
pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím (Vestník MZ SR
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z 5. novembra 2008, čiastka 54-55, ročník 56). Na jeho základe NCZI v roku 2008
zapracovalo do štatistických zisťovaní pre zber štatistických údajov za rok 2009 ukazovatele
o osobách s podozrením na ohrozenie násilím:
Štatistické zisťovanie

Názov ukazovateľa
suicídiá u osôb s podozrením na ohrozenie
ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností násilím
úmyselného sebapoškodenia
pokusy o samovraždu u osôb s podozrením
na ohrozenie násilím
Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom
spontánne potraty u osôb s podozrením na
potrate a umelom prerušení tehotenstva
ohrozenie násilím
A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti
vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie
ambulancie222
násilím
vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie
násilím
A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti
predčasné pôrody u osôb s podozrením na
gynekologickej ambulancie
ohrozenie násilím
problémy v tehotenstve u osôb s podozrením
na ohrozenie násilím
vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie
násilím
akútna reakcia na stres u osôb s podozrením
na ohrozenie násilím
posttraumatická stresová porucha u osôb
s podozrením na ohrozenie násilím
A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti
adaptačné poruchy v dôsledku násilia u osôb
psychiatrickej ambulancie
s podozrením na ohrozenie násilím
depresia so/bez sebapoškodzujúcou
tendenciou u osôb s podozrením na
ohrozenie násilím
alkoholizmus u osôb s podozrením na
ohrozenie násilím
Ako vyplýva aj z názvu zmieneného odborného usmernenia, zber a analýzy údajov sa
zameriavali len na kategóriu žien. V roku 2010 boli zo zozbieraných údajov prvýkrát
spracované výstupy, ktoré boli poskytnuté pracovníkom MZ SR a tiež publikované
v publikácii Starostlivosť o ženu, ktorú vydáva NCZI v rámci edície Zdravotnícka štatistika
a je voľne dostupná na internetových stránkach www.nczisk.sk.
Ďalší krok v oblasti sledovania osôb s podozrením na ohrozenie násilím prišiel v roku
2011, keď MZ SR začalo pripravovať Odborné usmernenie MZ SR o postupe
zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti geriatrickým chorým

222
Tento ukazovateľ vykazujú len ambulancie s odbornosťou všeobecné lekárstvo, geriatria; LSPP všeobecná
ambulantná starostlivosť pre dospelých – ambulantná, LSPP pre deti – ambulantná, LSPP všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých – výjazdová, LSPP pre deti – výjazdová.
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ohrozeným domácim násilím a Odborné usmernenie MZ SR o postupe poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti pri podozrení CAN223 u dieťaťa.
Na základe požiadavky MZ SR a v súlade s prípravou týchto usmernení bolo do
ročných výkazov na roky 2012 – 2014 zapracované sledovanie ohrozenia násilím u detí
a seniorov. V dokumentoch Ročný výkaz A (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie a Ročný
výkaz A (MZ SR) 4-01 o činnosti psychiatrickej ambulancie boli sledované ukazovatele
doplnené o sledovanie veku a pohlavia osôb ohrozených násilím. Do Ročného výkazu A
(MZS SR) 5-01 o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast bol doplnený ukazovateľ
„vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie násilím podľa veku a pohlavia“. Tieto opatrenia
zabezpečili, že od roku 2013 sa budú zbierať a vyhodnocovať údaje pre obe pohlavia a pre
všetky vekové kategórie.
Potrebu neobmedzovať sledovanie údajov o osobách s podozrením na ohrozenie
násilím len na ženy, ale sledovať ich pri oboch pohlaviach možno doložiť údajmi z hlásenia
zdravotného stavu ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného
sebapoškodenia224. Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, podiel osôb s podozrením na ohrozenie
násilím na počte samovražedných pokusov je u mužov podobný až vyšší ako u žien.
Počet
Rok
Pohlavie samovražedných
spracovania
pokusov spolu

z toho počet pokusov u osôb
s podozrením na ohrozenie
násilím
abs.

%

463
29
6,26 %
Muž
332
22
6,63 %
Žena
516
37
7,17 %
Muž
2010
358
17
4,75 %
Žena
641
33
5,15 %
Muž
2011
363
18
4,96 %
Žena
Poznámka: Samovražedné pokusy zahŕňajú len prípady, ktoré boli hlásené zo psychiatrických
a z gerontopsychiatrických ambulancií alebo oddelení
2009

Sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva podľa národnosti alebo etnickej príslušnosti
NCZI v súčasnosti nezbiera údaje o zdravotnom stave obyvateľstva v triedení podľa
príslušnosti k národnostným alebo etnickým menšinám. Poslednýkrát sa vo vybraných

223

Syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa (Child abuse and neglect syndrome).
Z hlásenia zdravotného stavu ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
a Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva je možné pripraviť výstupné
zostavy v triedení podľa veku a pohlavia už od roku 2009.

224
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zisťovaniach zdravotného stavu takéto údaje zbierali za referenčný rok 1999. Od roku 2000
sa zber týchto údajov zrušil.
V rámci revízie Národného akčného plánu Dekáda začleňovania rómskej populácie
2005 – 2015 – priorita Zdravie, ktorá prebiehala v rokoch 2010 a 2011, bolo NCZI oslovené
s

požiadavkou

pilotne

zrealizovať

projekt

–

zisťovanie

zdravotného

stavu

v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) vo vybranom okrese. Projekt uvažoval
o prepojení údajov z hlásení zdravotného stavu obyvateľstva s údajmi matriky s cieľom získať
údaje o chorobnosti podľa trvalého bydliska (až na úroveň ulice), aby bolo možné potom
zistiť chorobnosť v segregovaných a separovaných osadách identifikovaných Atlasom
rómskych komunít. Na základe právnej analýzy225 bola táto aktivita preformulovaná na
vyhodnotenie

zdravotného

stavu

obyvateľstva

v

okresoch,

resp.

skupinách

obcí

s prítomnosťou MRK.
Tento postup síce môže odhaliť rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva žijúceho
v oblastiach s prítomnosťou a v oblastiach bez prítomnosti MRK, priame hodnotenie
zdravotného stavu v MRK však neumožní.
Problém zberu a analýzy takýchto údajov sa netýka len štatistiky v rezorte
zdravotníctva. Mnohé úlohy z uznesení vlády Slovenskej republiky vychádzajúce aj
z požiadaviek medzinárodných organizácií sa týkajú monitorovania diskriminácie na základe
príslušnosti k národnostným či etnickým menšinám, ako aj vyhodnocovania výsledkov aktivít
smerujúcich k jej odstráneniu. Súčasný legislatívny rámec a absencia metodiky pre štatistické
analýzy na úrovni národnostných a etnických menšín však nedovoľujú zbierať a spracovávať
údaje, ktoré by umožnili plnenie týchto úloh spoľahlivo vyhodnocovať.

225
Podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú etnický
pôvod, sa zakazuje. NCZI v oblasti osobitných kategórií osobných údajov vystupuje v úlohe poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti na základe nepriamej novely zákona obsiahnutej v § 45 ods.2 zákona č. 576/2004 Z. z.
a využíva výnimku z obmedzení pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov podľa ustanovenia § 9
ods. 1 písm. e). Táto výnimka je viazaná na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nepokrýva zámer
akčného plánu. Filtrovanie údajov podľa kritéria trvalého pobytu je síce možné, ak však údaj o trvalom pobyte
odhaľuje etnický pôvod, jeho spracovanie je stále zakázané.
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ROVNOSŤ V ZDRAVÍ – ROZDIELY V ZDRAVÍ
Róbert Ochaba
Abstrakt
Príspevok charakterizuje základné charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva podľa
jednotlivých regiónov Slovenska. Najmä indikátorov, ako je stredná dĺžka života, počet
narodených detí, úroveň potratovosti, najčastejšie príčiny úmrtí podľa regiónov. Príspevok sa
zaoberá delením determinantov zdravia, pričom sa špecificky venuje zdravému životnému
štýlu. V rámci plnenia úlohy podpory zdravia s cieľom znižovania nerovnosti charakterizuje
plnenie Národného programu podpory zdravia znevýhodnených komunít a Národného
programu podpory zdravia. Príspevok vychádza z dostupných analýz a správ, ktoré prijala
vláda

Slovenskej

republiky,

a odborných

príspevkov

publikovaných

v domácich

a zahraničných časopisoch a zborníkoch.
Kľúčové slová
Podpora zdravia, zdravotný stav, znevýhodnené komunity
Úvod
Problematika rovnosti v zdraví sa dnes skloňuje vo viacerých významoch a prístupoch.
Väčšinou sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníctva v zmysle, aby
každý občan mal rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Táto axióma je zahrnutá
v Ústave Slovenskej republiky a považuje sa za základné ľudské právo. Druhou významnou
oblasťou je vyrovnávanie rozdielov v zdravotnom stave obyvateľstva. Tejto otázke sa
v súčasnosti venuje veľká pozornosť, pretože z pohľadu sledovania zdravotného stavu
pomocou vybraných indikátorov, najmä u vulnerabilných skupín obyvateľstva, existujú
významné.rozdiely v rámci sociálnych skupín aj regiónov (Hegyi, 2006). Podľa výskumu
Kállayovej a kol. z roku 2011, napríklad obyvatelia rómskych osád svoj zdravotný stav
považujú za dobrý, až 69 % respondentov sa cíti zdravo. Napriek tomu až 53 % respondentov
udáva, že fajčí, a fajčenie počas tehotenstva uvádza až 35 % žien. V 55 % obydlí je typ
používaného záchoda latrína.
S cieľom zvýšenia zdravotného uvedomenia a podpory zdravia znevýhodnených skupín
prijala vláda Slovenskej republiky viaceré programy. Najmä však Národný program podpory
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zdravia znevýhodnených komunít a Národný programy podpory zdravia, ktorý je zameraný
na celú populáciu (www.rokovania.sk).
1) Stredná dĺžka života, očakávané dožitie
Stredná dĺžka života (SDŽ, očakávaná dĺžka života) je významným ukazovateľom úrovne
úmrtnosti a tým aj ukazovateľom zdravotného stavu obyvateľstva. Charakterizuje stav zdravia
populácie a úroveň systému zdravotníctva. Dostupnosť a dobrá úroveň zdravotníctva
priaznivo ovplyvňujú strednú dĺžku života.
Napriek celkovému pozitívnemu vývoju strednej dĺžky života na Slovensku zaostávame
za európskym priemerom v strednej dĺžke života pri narodení u mužov aj u žien. Slovenská
populácia mužov zaostáva za najdlhšie žijúcimi Švajčiarmi (2009 – 79,9 roka) o 8 rokov
a populácia žien zaostáva za najdlhšie žijúcimi Európankami, Francúzkami, (2009 − 85
rokov) o 6 rokov. Oproti roku 2001 sa nádej na dožitie pri narodení zvýšila v Slovenskej
republike u mužov o 2,1 roka a u žien o 1,3 roka. V roku 2010 bola u mužov 71,62 a u žien
78,84 roka v celej Slovenskej republike, na úrovni okresov bola stredná dĺžka života u mužov
najnižšia v okresoch na juhu stredného a východného Slovenska (okres Čadca, okres Banská
Štiavnica, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Rožňava, okres Rimavská Sobota) u žien
bola najnižšia stredná dĺžka života v okresoch Revúca, Rožňava, Krupina, Gelnica, Trebišov
a to v rozpätí u mužov 67,7 – 69,5 a u žien 76,39 – 77,02. Na druhej strane, najdlhšia stredná
dĺžka života bola v roku 2010 u mužov v okresoch Bratislava IV, I, Trenčín, Bratislava V,
Piešťany, Partizánske, Bratislava II, III, u žien – Bratislava I, Trnava, Trenčín, Bratislava IV,
Bardejov, Zvolen, Piešťany, a to v rozpätí u mužov 72,88 – 75,33 a u žien 80,11 – 80,63 roka.
2) Počet narodených detí
Pre demografický vývoj v Slovenskej republike je charakteristický dlhodobý pokles
pôrodnosti. Za posledné dve desaťročia sa znížila úroveň pôrodnosti, ročný počet narodených
detí poklesol z úrovne 101 000 (v rokoch 1976 – 1979) na úroveň približne 50 000 – 60 600
detí v ostatných rokoch. V roku 2003 nastáva obrat vo vývoji pôrodnosti a začína pomaly
narastať počet narodených detí. V roku 2009 prišlo na svet 61 217 detí (počet živonarodených
na 1 000 obyvateľov v roku 2009 – 11,3; v roku 2010 – 11,1), čo je najviac od roku 1995, keď
sa narodilo 61 427 detí, v roku 2010 prišlo na svet 60 410 detí, z toho 30 544 chlapcov
a 29 866 dievčat. Na úrovni okresov bol počet živonarodených na 1 000 obyvateľov najvyšší
v okresoch Kežmarok, Sabinov, Námestovo, Spišská Nová Ves, Gelnica, Stará Ľubovňa (od
18,49 – 15,11). Naopak, najnižší bol v okresoch Komárno, Turčianske Teplice, Myjava, Nové
Zámky, Zvolen, Snina (od 8,24 – 8, 98).
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3) Úroveň potratovosti
V rokoch 2009 a 2010 došlo k ďalšiemu znižovaniu počtu potratov a umelých prerušení
tehotenstva v Slovenskej republike. Postupné klesanie počtu potratov a z toho vyplývajúce
i postupné klesanie umelých prerušení tehotenstva vyjadrujú i čísla: v prepočte na 1 000
obyvateľov to bolo v roku 2010 − 3,2 potratu a na sto živonarodených v roku 2010 − 28,4 (od
roku 1988 majú oba tieto údaje klesajúcu tendenciu). Na 1 000 obyvateľov pripadalo v roku
2010 – 1,9 spontánneho potratu a 2,3 umelých prerušení tehotenstva (UPT), čo je zatiaľ
najnižšia hodnota od legalizácie UPT v roku 1958.
Podľa krajov najmenej potratov na 1 000 obyvateľov si dlhodobo udržiava Prešovský
kraj, kde v roku 2010 bola všeobecná miera potratovosti 2,80 a index potratovosti (na 100
živonarodených) bol 21,39. Nízke hodnoty miery potratovosti a indexu potratovosti má
dlhodobo (posledných päť rokov) aj Žilinský kraj. Najvyššiu všeobecnú mieru potratovosti
mal Košický kraj (3,68) a indexu potratovosti v roku 2010 Nitriansky kraj (36,0).
4) Dojčenská úmrtnosť
Dôležitým indikátorom v pomere úmrtností je dojčenská úmrtnosť. Predstavuje významný
ukazovateľ sociálnej vyspelosti jednotlivých populácií.
Dojčenská úmrtnosť je úmrtnosť detí do jedného roka, miera dojčenskej úmrtnosti,
ktorá vyjadruje podiel detí zomretých vo veku do jedného roku, prepočítaný na 1 000
živonarodených detí, má v Slovenskej republike priaznivý trend. Miery dojčenskej
i novorodeneckej úmrtnosti (úmrtnosť vyjadrujúca podiel detí zomretých do 28 dní,
prepočítaný na 1 000 živonarodených) mali dlhodobo klesajúci trend, v roku 2010 sa však
medziročne zvýšili. Dojčenská úmrtnosť sa zvýšila nevýznamne a zostáva už tretí rok po sebe
pod 6 ‰, v roku 2009 – 5,65 ‰, v roku 2010 − 5,69 ‰, novorodenecká sa zvýšila o 0,5 bodu
(v roku 2009 – 3,07 ‰, v roku 2010 – 3,59 ‰), do 28 dní po narodení medziročne zomrelo
o 29 detí viac.
V roku 2010 zaznamenávame najvyššiu dojčenskú úmrtnosť v Prešovskom a Košickom
kraji, v ostatných krajoch je niekoľkokrát nižšia. V rokoch 2005 až 2010 mala klesajúci trend
aj novorodenecká a perinatálna úmrtnosť. Dojčenská úmrtnosť na úrovni okresov bola v roku
2010 najvyššia v okresoch: Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Stará Ľubovňa,
Sobrance, a to od 15,72‰ – 12,55‰, naopak, najnižšia bola v okresoch Žilina, Ružomberok,
Banská Bystrica, Gelnica a Bratislava V, a to od 1,18‰ do 2,13‰.
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5) Najčastejšie príčiny úmrtí podľa regiónov (krajov)
Priemerný počet všetkých úmrtí v Slovenskej republike sa v rokoch 2009 – 2011
v porovnaní s rokmi 2006 – 2008 prakticky nezmenil; bol zaznamenaný iba 1,3 % pokles.
Podiel úmrtí na najčastejšie príčiny smrti vykazuje rozdiely nielen medzi pohlaviami,
ale aj podľa vekových skupín. V roku 2011 v celej populácii najväčší podiel na úmrtí mužov
mali – srdcovo-cievne ochorenia, nádory, úmrtia z vonkajších príčin, choroby dýchacej
sústavy a tráviacej sústavy. U žien to boli najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia, potom
nasledovali nádory, ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy a úmrtia spôsobené vonkajšími
príčinami, ako úrazy, otravy a pod.
Z pohľadu krajov: Vo všetkých krajoch dominovali ako príčiny úmrtí srdcovo-cievne
ochorenia a nádory, a to u žien aj mužov. Na ochorenia dýchacej sústavy zaznamenávame
najvyšší počet úmrtí v Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji, a to u mužov aj u žien.
Najmenší počet úmrtí na ochorenia dýchacej sústavy bol v roku 2010 u žien v Žilinskom
a Trenčianskom kraji, u mužov v Trenčianskom a Košickom kraji.
Pri ochoreniach tráviacej sústavy je výraznejší rozdiel medzi pohlavím v neprospech
mužov. Z pohľadu krajov je u mužov najvyššia úmrtnosť na ochorenia tráviacej sústavy
v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, u žien v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Najnižšia
úmrtnosť na ochorenia tráviacej sústavy u oboch pohlaví je v Prešovskom kraji.
Vonkajšie príčiny: Výrazný rozdiel v pohlaví, v neprospech mužov. Pri úmrtiach na
vonkajšie príčiny u mužov je najväčší podiel úmrtí v Banskobystrickom a Žilinskom kraji,
u žien v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, na druhej strane, najnižší podiel u mužov
i u žien je v Prešovskom kraji.
Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2007 – 2015
Program podpory zdravia znevýhodnených komunít realizuje rezort zdravotníctva na
Slovensku od roku 2007, keď bol schválený uznesením vlády SR č. 680/2007. Jeho druhá
etapa prebieha od roku 2009.
Program uskutočnujú v praxi komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy (ďalej
len KPZV), ktorí sú riadení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej
len RÚVZ). Ich úlohou je zabezpečovať komunikáciu obyvateľov segregovaných
a separovaných rómskych osídlení a lokalít s lekármi, so sestrami, prípadne s pôrodnými
asistentkami, verejnými zdravotníkmi a šíriť elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť
v komunite. Komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy súčasne spolupracujú so
školami, s komunitnými centrami (terénnymi sociálnymi pracovníkmi), s obecnými úradmi
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(so starostami), so zdravotnými poisťovňami, s asistentmi učiteľa, s regionálnymi
kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a s mimovládnymi
organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám. Ich hlavnou
úlohou je „priblížiť“ sa ľuďom žijúcim v segregovaných a separovaných rómskych
osídleniach a pomôcť riešiť ich aktuálnu zdravotnú situáciu, zabezpečovať informácie
o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta
(Herdová, 2011).
1.

Prínos programu (Informatívna správa o efektívnosti výsledkov získaných
plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na
Slovensku na roky 2009 – 2015):
x

Zvýšila sa zaočkovanosť (pozri Informatívna správa na www.rokovanie.sk)
v rómskych komunitách, zároveň sa zabezpečila udržateľnosť systému
zaočkovanosti v komunitách, aj vďaka činnosti KPZV v teréne.

x

Zvýšil

sa

počet

rómskych

obyvateľov

(pozri

Informatívna

správa.www.rokovanie.sk) s platným preukazom poistenca.
x

Zlepšila sa zodpovednosť za vlastné zdravie: zvýšila sa účasť na preventívnych
prehliadkach u praktického lekára, stomatológa, gynekológa, návštevnosť
v detských poradniach, zlepšilo sa dodržiavanie liečebného režimu (pozri
Informatívna správa.www.rokovanie.sk).

x

Len veľmi mierne sa na prechodné obdobie podarilo ovplyvniť podmienky
osobnej čistoty, likvidácie odpadu a výskyt pedikulózy.

2.

Nedostatky programu a problémy pri realizácii:
Najvýraznejším nedostatkom programu je jeho nedoriešené financovanie na

úkor rozpočtov RÚVZ – aj keď sú na plnenie programu vyčlenené samostatné
finančné prostriedky, jeho realizáciou sa odčerpávajú finančné prostriedky RÚVZ, čím
dochádza k zníženiu voľných finančných výdavkov na prevádzku úradov.
x

Vynakladané finančné prostriedky na program prinášajú niektoré úspechy,
ktoré navyše majú len krátkodobý efekt.

x

Prerušovanie programu – práca KPZV v osadách nie je kontinuálna, vyplýva to
z plnenia úloh na prerušované príkazné zmluvy.

x

Nevýhodou je pracovnoprávny vzťah medzi KPZV a RÚVZ uzavretý formou
príkaznej zmluvy. (V súlade s požiadavkou Ministerstva financií SR
nezvyšovať počty zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií
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a súvisiace výdavky štátneho rozpočtu sa rieši pracovný vzťah formou
príkaznej zmluvy.)
x

Nie je možná kontrola činnosti KPZV v teréne zo strany RÚVZ.

x

Malý záujem o prácu KPZV.

x

Fluktuácia KPZV.

x

Sťažený prístup do osád predovšetkým v zimnom období.

x

Nadmerný výskyt voľne sa pohybujúcich agresívnych psov v osadách – priame
ohrozenie zdravia KPZV.

x

V osadách chýbajú komunitné centrá – resp. priestory na výkon aktivít
súvisiacich s programom.

x

Program nerieši problematiku Rómov celoplošne.

x

Priestorové a materiálno-technické vybavenie Poradne zdravia pri RÚVZ, ako
metodického oddelenia, nespĺňa podmienky ani na prácu KPZV (lekár a AHS
pracuje s klientom v miestnosti s plochou 16 m2 s jedným PC často aj
v prítomnosti komunitného pracovníka, čím vzniká obava z nedodržania
ochrany osobných údajov klienta, prípadne aj z nedodržania lekárskej
mlčanlivosti).

x

Sťažené zdravotno-výchovné pôsobenie v komunitách v dôsledku nízkej
vzdelanostnej úrovne a gramotnosti obyvateľov.

x

Nedostatočná motivácia pri otázkach zdravia zo strany Rómov.

x

V niektorých prípadoch nerešpektovanie KPZV zo strany komunity ako
prirodzených autorít.

3.

Návrh odporúčaní do budúcnosti:
x

Jedným z návrhov je financovať program zo zdrojov EÚ.

x

Účelovo určené finančné prostriedky na program by mali byť pridelené RÚVZ
nad rámec prideleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

x

Neviazať finančné prostriedky na program v rozpočte RÚVZ.

x

Vzhľadom na to, že práca KPZV v osade presahuje často rámec náplne
zdravotno-výchovného

zamerania

(sociálna,

humanitárna

atď.),

jeho

pracovnoprávny vzťah by mala riešiť miestna samospráva. RÚVZ sa môže
naďalej podieľať len na metodickej činnosti.
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Pozícia „mediátor zdravia“ by mala fungovať priamo v jednotlivých
tangovaných lokalitách ako súčasť komplexného sociálneho systému, ktorý by
zastrešoval v jednom komunitnom centre pomoc nielen zdravotných, ale aj
sociálnych, právnych, finančnych, vzdelávacích problémov a pod., a nie
v gescii MZ, ale iného rezortu, najlepšie cez MPSVaR. Jednotliví členovia
komunitného centra by mali mať zabezpečené dlhodobé financovanie
a vzdelávanie, resp. metodické usmerňovanie aj v problematike ochrany
a podpory zdravia v jednotlivých vekových skupinách komunity, čo sa môže
realizovať v tomto prípade cez MZ, resp. UVZ SR a tiež ďalšie rezorty podľa
problematiky. Pre mediátorov by mali byť vytvorené trvalé pracovné miesta
(zlepšila by sa aj zamestnanosť Rómov) na plný úväzok, napr. v rezorte
MPSVaR. Doterajšie skúsenosti s prácou vykonávanou na dohodu, resp.
príkaznú zmluvu zhruba len trištvrte roka znižuje efektivitu realizovaného
projektu a celkového zámeru.

x

Zvýšenie počtu KPZV, s výstižnejším pomenovaním používaným aj
v zahraničí „mediátorov rómskeho zdravia“ (MRZ) tak, aby bolo možné
zastrešiť čo najviac marginalizovaných rómskych komunít (najlepšie všetky),
adekvátne k počtu rómskej populácie. Hmatateľný úspech je dosiahnuteľný len
vtedy, keď je zasiahnutá celá cieľová populácia a pôsobenie na túto populáciu
je dlhodobé a kontinuálne

Záver
Riešenie problematiky zabezpečenia rovnosti v zdraví a vyrovnávania rozdielov
v zdravotnom stave obyvateľstva je možné riešiť v súčinnosti s obyvateľmi znevýhodnených
komunít. Bez ich aktívneho prístupu k podpore vlastného zdravia sa výsledky dostavia len
z krátkodobého horizontu alebo bez dlhodobého vplyvu. Podpora zdravia je uvedomenie si
zodpovednosti za svoje vlastné zdravie formou prejavov zdravého životného štýlu. Životný
štýl z pohľadu determinantov zdravia sa podieľa v najväčšej miere na celkovej úrovni
zdravotného stavu obyvateľstva. Životný štýl je ovplyvniteľný determinant zdravia, ktorý
zahŕňa najmä vyhýbať sa rizikovým prejavom správania, ako je fajčenie, nadmerná
konzumácia alkoholu, nezdravá výživa, nedostatok alebo absencia pohybu, nadváha, obezita,
neschopnosť zvládať stres.
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RODOVO ČLENENÉ ŠTATISTIKY – VÝCHODISKÁ,
EXISTUJÚCE DATABÁZY A IDENTIFIKÁCIA
ĎALŠÍCH POTRIEB
Oľga Pietruchová
Abstrakt
Rodová štatistika je prierezová oblasť štatistiky, ktorá sa naprieč cez tradičné odbory pokúša
identifikovať a interpretovať štatistické údaje odrážajúce realitu života žien a mužov a s ňou
súvisiacich politických otázok týkajúcich sa rodových ne/rovností. Rodovo diferencované
štatistiky poskytujú základné východisko nastavovania rodovo citlivých politík.
Rodové štatistiky nie sú izolovanou oblasťou, ale prierezovým hľadiskom
uplatňovaným pre všetky oblasti štatistík. Sú základným nástrojom pre rodové analýzy, ktoré
sú nevyhnutným východiskom informácií potrebných na uplatňovanie rodového hľadiska
(tzv. gender mainstreaming). Ako ukazuje príspevok, rodové štatistiky v presnom poňatí nie
sú iba členením údajov podľa pohlavia; pre ich správnu interpretáciu je nutné pochopiť
problémy a východiská súvisiace s rodovou problematikou.
V Európe

existuje

pomerne

spoľahlivý

a dostupný

systém

zberu

rodovo

diferencovaných dát vyhodnocovaných v niekoľkých súboroch. Podobná situácia je
v posledných rokoch aj v SR, hoci stále pretrváva nedostatok odborných kapacít pre kvalitné
rodové štatistiky a výskumy.
Kľúčové slová
Rodová rovnosť, rovnosť medzi mužmi a ženami, rodové štatistiky, rodovo segregované dáta,
rodová analýza, rodový výskum, indikátory rodovej ne/rovnosti
Úvod
Rodová štatistika je prierezová oblasť štatistiky, ktorá sa naprieč cez tradičné odbory pokúša
identifikovať a interpretovať štatistické údaje odrážajúce realitu života žien a mužov a s ňou
súvisiacich politických otázok týkajúcich sa rodových ne/rovností. Rodovo diferencované
štatistiky poskytujú východisko pre nastavovanie politík a opatrení založených na dôkazoch
(„evidence based policy“). Popri tom hrajú dôležitú úlohu pri skvalitňovaní celého
štatistického systému, pretože umožňujú precíznejšie a inkluzívnejšie popísanie charakteristík
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celej populácie, ktorá sa skladá zo žien a mužov.226 Rodové štatistiky v presnom poňatí nie sú
iba členením údajov podľa pohlavia; pre ich správnu interpretáciu je nutné

pochopiť

problémy a východiská súvisiace s rodovou problematikou.
Rodové štatistiky v teórii
Základným východiskom správneho nastavenia systému spracovania rodových štatistík a ich
následnej interpretácie je rozlišovanie teoretických konceptov rodu a pohlavia, ktoré sú často
– nesprávne – používané ako synonymá. Pre ozrejmenie východísk uvádzam v nasledujúcom
texte základné koncepty, ktoré sú relevantné z hľadiska spracovania a uplatňovania rodových
štatistík.
Základné koncepty a východiská
Pohlavie (angl. sex) je biologická/anatomická danosť človeka, podľa ktorej rozlišujeme
mužov a ženy. Je identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej
a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov.227
Rod (angl. gender) pomenováva sociálne konštruované rozdiely medzi ženami a mužmi. Je to
súbor vlastností, charakteristík, činností a znakov, ktoré mužom a ženám pripisujeme
a s ktorými sa muži a ženy v rôznej miere stotožňujú.. Rod sa formuje na základe výchovy,
vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, vlastných rozhodnutí atď., pričom na
rozdiel od pohlavia je tento konštrukt meniteľný a ovplyvniteľný.
Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou a potvrdzovaných
každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré sú formované
prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych
kultúr na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií.
Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“,
idealizované a hlboko zakorenené predstavy zvnútornené väčšinou spoločnosti, vnímané ako
prirodzené a skutočné. Rodové stereotypy vznikajú, keď existuje presvedčenie, že
charakteristiky správania oboch pohlaví sú predovšetkým biologicky definované ako
postavené na základe sociálnych a kultúrnych očakávaní danej spoločnosti.
Rodová nerovnosť vyjadruje rozdiely medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach, pokiaľ
ide o mieru účasti, prístupu, práv, odmeňovania alebo výhod.

226
227

UNECE, 2010: str. 8
Pojmy bez uvedených zdrojov sú prevzaté zo zdroja PIETRUCHOVÁ, 2007
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Rodové rozdiely sú rozdiely medzi ženami a mužmi v miere participácie, možnostiach
prístupu, právach, ako aj vo výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej a súkromnej sféry; je
to napr. nerovnosť medzi ženami a mužmi i v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym výhodám,
vzdelaniu, ochrane zdravia a pod.
Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a s mužmi, čo môže znamenať tak
rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné
z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti
majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení
rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané,
hodnotené, zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco.228 Podľa Rady
Európy „rovnosť žien a mužov znamená rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc a rovnakú
účasť mužov i žien vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života“.229
Rodová politika je politika, ktorej základom je pojem rod ako výsledok socializácie a nie
biologická kategória ženy. Rodová politika sa zaoberá pomermi medzi rodmi, ktoré nie sú
nemenné, naopak. Sociálne a kultúrne rodové stereotypy medzi mužmi a ženami vznikli
historickým vývojom a sú spätne politicky formovateľné; biologické rozdiely v pohlaví nie sú
akceptovateľné ako oprávnenie na vytváranie spoločenských rodových rozdielov. Rodová
politika vychádza z faktu, že aj muži majú svoj rod a netvoria univerzálnu ľudskú normu.
Gender mainstreaming – uplatňovanie rodového hľadiska – je stratégia na presadzovanie
rodovej rovnosti vo všetkých fázach konkrétnej politiky. Jej praktické uplatňovanie prispieva
k zvýšeniu rovnosti a spravodlivosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti. Gender
mainstreaming pozostáva z reorganizácie, zo zlepšenia, z vývoja a evaluácie všetkých
rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach politiky a pracovného procesu v danej
organizácii. Cieľom tohto princípu je zohľadňovať perspektívu rodových pomerov vo
všetkých rozhodovacích procesoch a využívať každý rozhodovací proces v prospech rodovej
rovnosti.230
Rodová analýza (gender analysis) zviditeľňuje rozdiely medzi rodmi a analyzuje tieto
rozdiely z pohľadu uznávaných sociologických (a iných) teórií o rodových vzťahoch. Rodová
analýza predstavuje základné východisko pre preskúmanie rodovej dimenzie akéhokoľvek
problému alebo opatrenia, v rámci ktorého chceme uplatňovať rodové hľadisko. Rodovú
analýzu môžeme definovať rôzne v závislosti od rôznych kontextov. Na úplne základnej
228
229
230
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úrovni predstavuje interpretáciu dát a informácií o reálnej alebo potenciálnej situácii
z pohľadu rodovej perspektívy. Rodová analýza preto venuje špeciálnu pozornosť rozdielom
v rodových rolách, činnostiach, potrebách mužov a žien a príležitostiach, ktoré môžu
využívať. Cieľom rodovej analýzy je jasne identifikovať tieto tak často prehliadané rodové
rozdiely.
Analýzu je možné realizovať na rôznych úrovniach. Môže to byť analýza od stola pri
plánovaní projektu alebo hĺbkový výskumný projekt, realizovaný výskumným tímom za
účasti rodových expertov/iek. Na akejkoľvek úrovni sa pohybujeme, spoločným cieľom
rodovej analýzy je zabezpečiť kvantitatívne a kvalitatívne informácie a dáta a následne ich
interpretovať tak, aby umožnili robiť kvalifikované rozhodnutia v prospech mužov aj žien.
Akýkoľvek typ rodovej analýzy pozostáva z nasledujúcich troch komponentov231:
1. Dáta členené podľa pohlavia (rodovo diferencované štatistiky) odkazujúce na údaje
(štatistiky, výsledky rozhovorov alebo iné základné informácie), ktoré jasné odlišujú
dáta aplikovateľné na ženy a dáta aplikovateľné na mužov;
2. Analýza dát, v ktorej dáta podrobíme interpretácii; hľadáme rozdiely medzi mužmi
a ženami a pýtame sa, o čom táto informácia vypovedá;
3. Rodová perspektíva, teda aplikujeme interpretáciu dát v rámcoch uznávaných
rodových/sociologických teórií o vzťahoch medzi mužmi a ženami. Použitie tejto
perspektívy je kľúčové, aby bolo možné využiť analýzu pre lepšie naformulovanie
politík a politické rozhodovania.
Z uvedeného je zrejmé, že samotné rodovo diferencované štatistiky nemusia mať ešte
výpovednú hodnotu a pre ich relevantnú interpretáciu je potrebná znalosť rodových teórií
a konceptov.
Kategórie v rodovom výskume
Vo väčšine prípadov sú biologické kategórie „muži a ženy“ kvôli zjednodušeniu stotožňované
so sociálnymi kategóriami „maskulinity a feminity“, resp. mužských a ženských rodových
rolí. Tento princíp sa využíva spravidla aj pri rodových štatistikách, ktoré rozlišujú základné
delenie na mužov a ženy. Dôležitejšie ako samotné absolútne dáta sú však rodové rozdiely,
poukazujúce na rozdielne postavenie mužov a žien v spoločnosti.
Muži a ženy majú v spoločnosti stále nerovnaké postavenie; prisudzujú sa im rôzne
súbory vlastností a očakávaní, ich práca je hodnotená spravidla rozdielne a majú rôzny prístup
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k moci, k zdrojom a kontrole nad nimi. O tom svedčia známe fakty, ako je rodový mzdový
rozdiel či nízke zastúpenie žien v najvyšších vrcholových funkciách v politike a hospodárstve.
Tieto rozdiely môžu, ale nemusia byť reflektované v rodových štatistikách, ktoré sa delia na
základe pohlavia; sú však zreteľné následne pri správnej interpretácii štatistík na účely
rodovej analýzy, ktorá vychádza z konceptu rodu ako sociálneho konštruktu. Pre takúto
interpretáciu je dôležité popri rozdelení údajov na mužov a ženy poznať aj údaje delené na
ďalšie kategórie, pričom ich relevancia závisí od konkrétnej oblasti a situácie. Napr. pri
rodových analýzach trhu práce je popri delení podľa pohlavia dôležité poznať aj iné
charakteristiky, ako je vek, rodičovstvo, vek detí, vzdelanie, rurálne alebo urbánne prostredie,
etnicita atď. Pri analýzach v oblasti rodovo podmieneného násilia je pre nastavenie opatrení
potrebné dôležité o. i. poznať vzťah medzi páchateľom a obeťou.
Proces produkcie rodových štatistík
Produkcia rodových štatistík spravidla znamená pridať rodové hľadisko do zberu dát, ktoré sa
zbierajú s iným cieľom. Základný postup pri tvorbe špecifických rodových štatistík pozostáva
z nasledujúcich krokov232:
a. Definovanie oblasti, ktorú chceme skúmať, a cieľa výskumu, resp.
štatistického zisťovania;
b. Identifikácia súboru potrebných štatistických údajov vhodných na reflexiu
rodových pomerov a nerovností v danej oblasti;
c. Formulácia

východiskových

konceptov

(existujúcich

alebo

nových)

adekvátne reflektujúcich postavenie mužov a žien v spoločnosti;
d. Vývoj metodiky a nástrojov zberu dát (úroveň a kohorty zberu dát, návrh
a testovanie dotazníkov, zabezpečenie štandardov, tréning anketárov/ok a pod.)
a operacionalizácia výskumu reflektujúca relevantné sociálne a kultúrne
faktory a zároveň zamedzujúca rodovo stereotypné prístupy v zbere dát
(dôležité najmä pri kvalitatívnom výskume, pri formulovaní dotazníkov
a kladení otázok vo fokusových skupinách, resp. individuálnych hĺbkových
rozhovoroch, ako aj pri zbere dát v citlivých oblastiach, keď sa osvedčuje
využívať anketárov rovnakého pohlavia, ako sú dotazované osoby);
e. Zber a spracovanie dát s využitím štandardov umožňujúcich spoľahlivé
výsledky so zamedzením rodových stereotypov;

232

UNECE, 2010. str. 11 – 33.
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f. Rodová interpretácia a analýza dát s výstupmi, vhodnými na nastavovanie
politík, opatrení a pod.
g. Spracovanie výsledkov analýzy do publikovateľnej podoby (resp. rôznych
podôb výstupov) reflektujúcej cieľovú skupinu, pre ktorú je určená (politici,
akademická sféra, verejnosť, médiá atď.)
Prierezovosť s inými sociálnymi kategóriami
Špecifikom rodových štatistík je ich prierezový charakter s inými sociálnymi skupinami;
v akejkoľvek sociálnej kohorte sa vždy nachádzajú muži aj ženy. Povahu a dôsledky tejto
prierezovosti treba rovnako vziať do úvahy pri produkcii rodovo diferencovaných štatistík.
Ženy a muži nie sú homogénnou skupinou; existujú významné rozdiely medzi ženami
a medzi mužmi v závislosti od veku, vzdelania, rodičovstva a ďalších významných kategórií.
Napr. pri trhu práce je často vhodnejšie porovnávať situáciu otcov a matiek ako len všeobecne
žien a mužov. Je preto dôležité dávať pozor na zovšeobecňovanie na kategórie „ženy“
a „muži“, ktoré by pre spomínanú rozmanitosť mohli byť zavádzajúce. Rovnako dôležité
rodové rozdiely môžu byť umocnené z dôvodu etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného
postihnutia a sexuálnej orientácie, prípadne v súvislosti s migráciou a občianstvom. Ďalšie
rozdiely môžu byť založené na urbánnom alebo rurálnom prostredí.233
V niektorých prípadoch tieto prieniky môžu viesť ku kumulácii dôvodov a foriem
znevýhodnenia, zatiaľ čo v iných prípadoch môžu mať multiplikatívny efekt. Ženy niektorých
skupín obyvateľstva, ako sú napr. rómske, sa môžu stretávať s diskriminačným konaním
nielen zo strany majoritnej populácie, ale aj vo vlastnej komunite z dôvodu odlišných
tradičných rodových rolí. Rómske ženy tým podliehajú dvojitému znevýhodneniu, ako ženy
a ako členky menšinovej znevýhodnenej skupiny.
Je preto dôležité, ak je to možné, zhromažďovať a prezentovať údaje členené nielen
podľa pohlavia, ale aj na základe iných sociálnych kategórií, aby bolo možné posúdiť rôzne
situácie. Práve rozlišovanie týchto kategórií v tvorbe a interpretácii štatistických dát tvorí
rozdiel medzi jednoduchou diferenciáciou na základe pohlavia alebo rodovými štatistikami
interpretovanými na základe sociálnych konštruktov.

233

UNECE, 2010. str. 2
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Rodové štatistiky v praxi
Oblasti a zdroje rodových štatistík
Oblasti relevantné pre zber rodovo segregovaných údajov zahŕňajú širokú škálu v závislosti
od kontextu a cieľov, s ktorými sa zbierajú. Existujú rôzne medzinárodne uznávané spôsoby,
ako identifikovať a klasifikovať kritické oblasti pre rodové nerovnosti. Medzi najzákladnejšie
patria oblasti definované na základe relevantných medzinárodných dokumentov, ako je Plán
uplatňovania rovnosti žien a mužov Európskej únie (Európska komisia, 2006, ďalej Plán)
a Pekinská akčná platforma Organizácie Spojených národov prijatá v roku 1995 (OSN, 1995,
ďalej Pekinská akčná platforma).
Plán Európskej únie uvádza šesť prioritných oblastí relevantných pre hodnotenie
dosahovania rovnosti žien a mužov:
1. rovnaká ekonomická nezávislosť pre ženy a mužov;
2. zosúladenie súkromného a pracovného života;
3. rovnaké zastúpenie v rozhodovacích procesoch;
4. odstránenie všetkých foriem rodovo podmieneného násilia;
5. odstraňovanie rodových stereotypov;
6. podpora rovnosti žien a mužov mimo Únie.
Pre každú oblasť určila EÚ prioritné ciele a ukazovatele, na základe ktorých Európska
komisia sleduje pokrok smerom k rovnosti žien a mužov v politických oblastiach uvedených
v Pláne. Základným zdrojom rodových štatistík (tzv. indikátorov, resp. merateľných
ukazovateľov rodovej rovnosti) je databáza Eurostatu. Indikátory rodovej rovnosti sú
dostupné pre jednotlivé členské štáty, ako aj celú EÚ, a to nielen v členení muži/ženy, ale aj
v iných kohortách, ako je vek, vzdelanie, počet detí a pod. Základné oblasti, v ktorých
Eurostat zbiera a zverejňuje rodové štatistiky234, sú:

234

•

vzdelávanie a príprava na povolanie;

•

trh práce;

•

príjem (zárobok) a sociálna inklúzia;

•

zdravie;

•

starostlivosť o deti.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/gender_indicators
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Dôležitosť, ktorú téme rodovej rovnosti prikladá EÚ, dokumentuje aj vznik Inštitútu pre
rodovú rovnosť so sídlom v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Medzi úlohy Inštitútu v oblasti
rodových štatistík o. i. patrí235:
•

zbierať, analyzovať a diseminovať informácie;

•

vyvinúť metódy na zlepšenie získavania údajov na európskej úrovni;

•

vyvinúť, analyzovať, hodnotiť a diseminovať metodologické nástroje;

•

uskutočňovať prieskumy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v čase písania tohto príspevku spustil novú
internetovú databázu Ženy a muži v EÚ – fakty a čísla, ktorá je zdrojom informácií
o problematike rodovej rovnosti v EÚ. V databáze je monitorovaný stav rodovej rovnosti v
EÚ a jej členských krajinách na základe indikátorov 12 kritických oblastí z Pekinskej akčnej
platformy pre ženy. Tá identifikuje 12 kritických oblastí pre strategické akcie. Na ich základe
sa vytvorili, resp. stále sa vytvárajú súbory merateľných ukazovateľov, pre ktoré je potrebné
zbierať rodové štatistiky, monitorovať relevantné politiky a programy a vyhodnocovať na ich
základe pokrok v daných oblastiach.
12 kritických oblastí Pekinskej akčnej platformy sú:
1. ženy a chudoba,
2. vzdelávanie žien a príprava na povolanie,
3. ženy a zdravie,
4. násilie na ženách,
5. ženy a ozbrojené konflikty,
6. ženy a hospodárstvo,
7. ženy v mocenských a rozhodovacích štruktúrach,
8. inštitucionálne mechanizmy na zlepšenie života a postavenia žien,
9. ľudské práva žien,
10. ženy a médiá,
11. ženy a životné prostredie,
12. ženy v detstve a dospievaní.
Pre holistickejšie porovnávanie situácie jednotlivých štátov a regiónov v oblasti
ne/rovnosti vyvinul Rozvojový fond OSN (UNDP) tzv. index rodovej nerovnosti (Gender
Inequality Index, GII236), ktorý je navrhnutý na meranie negatívneho dosahu sociálnych

235
236

http://www.gender.gov.sk/?page_id=190
http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/
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a ekonomických nerovností medzi mužmi a ženami na ľudský rozvoj. Je kompozitným
ukazovateľom, ktorý odráža nerovnosti medzi mužmi a ženami v troch dimenziách –
reprodukčné zdravie, nezávislosť a trh práce. Pohybuje sa medzi nulou (keď sú ženy a muži
na rovnakej úrovni) a jednou (keď jeden alebo druhý rod je vo vzťahu k inému znevýhodnený
vo všetkých dimenziách). Dimenzia zdravia sa meria dvoma indikátormi – materská úmrtnosť
(počet úmrtí matiek na 100 000 živonarodených detí) a plodnosť u adolescentov (počet
narodených na 1 000 žien vo veku 15 – 19 rokov). Dimenzia nezávislosti sa tiež meria dvomi
indikátormi – parlamentná reprezentácia (percentuálny podiel žien v parlamente) a úroveň
vzdelania (sekundárne vyššie). Dimenzia práce sa meria indikátorom miera účasti aktívnej
populácie na trhu práce.237
Popri EÚ a OSN vytvárajú takmer všetky nadnárodné inštitúcie svoje databázy rodových
štatistík. Najpoužívanejšími zdrojmi indikátorov v oblasti rodovej rovnosti sú databázy
Ekonomickej komisie OSN pre Európu (UNECE), Svetovej banky, Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO).
Štatistiky

o počte

žien

v parlamentoch

národných

a lokálnych

vlád

sú

vedené

Medziparlamentnou úniou (IPU).
Zdroje v Slovenskej republike
Rodové štatistiky patria k najviac rozšíreným a najmenej kontroverzným špecifickým
zdrojom údajov u nás. V SR sa stali dostupnými hlavne od vstupu do Európskej únie, kde sú
ako najzákladnejšie rozdelenie automatickou súčasťou štatistických systémov a s ním
súvisiaceho zberu dát. Napriek nespornému pokroku pri ich dostupnosti a následnej
interpretácii máme stále značné rezervy; najvýraznejším nedostatkom sa javí mechanické
členenie podľa pohlavia bez ďalších nevyhnutných ukazovateľov potrebných pre správnu
rodovo citlivú interpretáciu dát.
Základným zdrojom rodových štatistík v SR je Štatistický úrad SR, ktorý od roku 2010
prevádzkuje na svojej internetovej stránke www.statistics.sk sekciu pre rodovú rovnosť
a každoročne vydáva publikáciu, ktorá predstavuje súhrn rodových štatistík, Rodová rovnosť
2011.

Publikácia

predstavuje

komplexný

prehľad

štatistických

informácií,

ktoré

charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení
podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie,

237

NEUBAEROVÁ, 2011. str. 33
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veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je
doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou238.
Ďalšie zdroje rodových štatistík v špecifických oblastiach predstavuje Výskumné
demografické centrum ŠÚ SR, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Národné centrum pre zdravotnícke informácie a Ministerstvo vnútra. Analytickému
spracovaniu rodových štatistík sa venuje najmä Inštitút pre výskum práce a rodiny, ako aj
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, ktorý vydáva každoročne Súhrnnú
správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku.
Významnú úlohu najmä v oblasti kvalitatívnych rodových výskumov zohrávajú
mimovládne organizácie; za všetky spomeniem aspoň Inštitút pre verejné otázky, Aspekt,
Esfem a Občan, demokracia a zodpovednosť, ktoré vydali niekoľko významných analytických
publikácií z oblasti rodovej ne/rovnosti zameraných hlavne na trh práce a vzdelávanie.
Špecifickou oblasťou sú indikátory pre projekty a operačné programy štrukturálnych
fondov EÚ. Najmä projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu majú povinnosť
vykazovať indikátory členené nielen podľa rodu, resp. pohlavia, ale aj podľa ďalších
kategórií, ako je vzdelanie, postavenie na trhu práce (ne/zamestnaní), zdravotné postihnutie
a iné znevýhodnenia, ako sú marginalizované rómske komunity, migranti atď. Koordinátor
horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej HP RP), ktorého funkciu zastáva odbor
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, každoročne vyhodnocuje vplyv
implementácie projektov zo štrukturálnych fondov na rovnosť príležitostí. Spravidla však
zostáva len pri konštatovaní výsledkov, keďže neboli vytvorené adekvátne mechanizmy na
priebežné prehodnocovanie efektívnosti implementácie a korigovanie nedostatkov.
Odporúčania
Základným problémom z hľadiska zberu a vyhodnocovania rodovo diferencovaných štatistík
na Slovensku je obmedzený počet odborníkov/čok, ktorí/é dokážu – jednotlivo alebo v tímoch
– zrealizovať rodovo citlivý, resp. špecifický výskum, a to od jeho operacionalizácie až po
vyhodnotenie a rodovú analýzu. Napriek tomu, že rodové štatistiky sú prierezovou oblasťou,
špecificky sa im teda venuje len malý počet výskumníkov/čok, pričom pre väčšinu ostatných
sú rodové východiská neznámou a často podceňovanou oblasťou, vnímanou ako „nutné zlo“.
Odporúčania pre systémové nastavenie:

238
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-

zaviesť vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a rodových štatistík ako štandardnú

-

v oblasti ďalšieho vzdelávania zabezpečiť tréningy pre ľudí podieľajúcich sa na

súčasť relevantných odborov (najmä sociológie a príbuzných odborov);
príprave výskumov, nastavovania systémov zberu a vyhodnocovania dát;
-

venovať pozornosť odstraňovaniu rodovo stereotypného prístupu pri zbere, spracovaní
a vyhodnocovaní rodovo diferencovaných dát a výskumov;

-

zaviesť povinne rodové členenie štatistík pri všetkých typoch dát;

-

prispôsobiť slovenské štatistické systémy a súbory medzinárodne uznávaným súborom

-

zbierať dáta členené nielen podľa rodu/pohlavia, ale aj podľa ďalších kategórií bližšie

(EÚ, Pekinská akčná platforma);
určujúcich možné príčiny a dôsledky rodových nerovností relevantných pre sledovanú
oblasť;
-

rodovo analyzovať dáta, teda hľadať korelácie a kauzality na základe rodových teórií;

-

na základe rodových štatistík sledovať, vyhodnocovať a analyzovať dlhodobé trendy
a navrhovať politiky a opatrenia na ich korigovanie.

Príloha
Tabuľka 1 Oficiálne rodové štatistiky dostupné v SR
Oblasť/Zdroj

Demografia

Trh práce

Sociálna štatistika a zdravie

Dostupné štatistiky v rodovom rozlíšení
x Obyvateľstvo
x Stav a pohyb obyvateľstva
x Veková štruktúra obyvateľstva
x Sobáše
x Rozvody
x Zomretí
x Stredná dĺžka života
x Pôrodnosť a plodnosť
x Potratovosť
x Migranti a ich potomkovia
x Ekonomická aktivita
x Zamestnanosť a mzdy
x Ekonomická aktivita obyvateľstva
x Pracujúci
x Priemerná hrubá mesačná mzda
x Priemerná hrubá mesačná mzda muži/ženy
x Priemerná hrubá mesačná mzda – vybrané povolania
x Nezamestnanosť
x Miera nezamestnanosti
x Dôchodkové zabezpečenie a miera rizika chudoby
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dôchodkové zabezpečenie
Zariadenia sociálnych služieb
Spoločné prierezové indikátory
Zdravotný stav obyvateľstva
Práceneschopnosť pre chorobu a úraz
Príčiny smrti
Úmyselné poškodzovanie zdravia
Študenti stredných a vysokých škôl
Študenti
Absolventi
Učitelia
Zamestnanci výskumu a vývoja a podiel žien
Zamestnanci výskumu a vývoja
Využívanie informačných a komunikačných
technológií
Kriminalita a súdnictvo
Páchatelia trestných činov
Odsúdení
Obete – ženy
Pracujúci vystavení obťažovaniu a násiliu
Výsledky volieb podľa pohlavia
Verejný život a rozhodovanie
Voľby do NR SR
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zdroj: Neubaerová a kol., 2011

Tabuľka 2 Súhrn indikátorov rodovej rovnosti podľa Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti
na Slovensku za rok 2011

SK

EÚ27

SK

EÚ27

Absolútny
rodový
rozdiel
EÚSK
27

57,9

62,1

73,2

75,1

15,3

13

52,3

58,2

65,2

70,1

12,9

11,9

28,7

38,6

54

54,6

25,3

16

5,4

31,9

2,8

8,7

2,6

23,2

Ženy

Muži

Indikátor
Miera zamestnanosti (v %, 20- až
64-ročných, 2011)
Miera zamestnanosti (v %, 15- až
64-ročných, 2010)
Miera zamestnanosti starších ( v %, 55- až
64-ročných, 2010)
Podiel pracujúcich na kratší pracovný čas
( v %, zo všetkých zamestnaných, 2010)
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Miera nezamestnanosti (v %, 2011)

13,6

10,1
239

13,5

9,8

Miera dlhodobej nezamestnanosti (v %,
9,5
3,8
9
3,9
2010)
Rodový príjmový rozdiel v neupravenej
forme ( v %, 2010)
Rodová distribúcia neplatenej práce
24,5
24,5 6
9,2
(hod./týždeň, 2010)
Celková dotácia platenej a neplatenej práce
67,1
61,9 52,6
53,3
(hod./týždeň, 2010)
Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2010)
12,2
17,2 11,7
15,7
Miera rizika príjmovej chudoby starších
10,1
18,1 3,9
12,9
(v %, 65- a viacročných, 2010)
Miera materiálnej deprivácie ( v %, 2010)
25,7
18,1 23,9
16,9
Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia
21,6
24,5 19,6
22,3
(v %, 2010)
Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia
19,5
22,6 12,3
16,2
starších (v %, 65- a viacročných, 2010)
Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch,
81,9
78,84 241
71,62 76
2010)
Politická participácia na európskej úrovni
38
34
62
66
(v %, Európsky parlament, 2012)
Politická participácia na národnej úrovni
15,3
25
84,7
75
(v %, národné parlamenty, 2011)
Politická participácia v národných vládach
14
23
86
77
(v %, 2011)
Politická participácia vo vedení regionálnych
0
14
100
86
zastupiteľstiev
(v %, 2011)
Politická participácia na regionálnej úrovni
15,4
32
84,6
68
(v %, reg. zastupiteľstvá, 2011)
Miera participácie na riadení
34,6
33242 65,4
67
(vedúci pracovníci/manažérky, 2010)
Rodová skladba Najvyššieho súdu
52
33
48
67
(v %, 2011)
Rodová skladba vedenia centrálnej banky
20
18
80
82
(v %, 2011)
Rodová skladba vo vedení najväčších firiem
13
14
87
86
(v %, 2011)
Zdroj: Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011
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EXISTUJÚCI STAV A POTREBA DÁT
ZA OBLASŤ RODOVEJ ROVNOSTI:
DEFICITY A MOŽNOSTI ZLEPŠENIA
Jarmila Filadelfiová

Abstrakt
Príspevok sa venuje analytickej revízii existujúceho stavu rodových štatistík a dát, jeho
zámerom je poukázať na nepokryté miesta a na možnosti zlepšenia dátového naplnenia
rodovej dimenzie. Metodologicky vychádza z predpokladu, že revízia je potrebná za všetky tri
etapy „produkcie dát“: 1. zber dát – či sa daný znak/znaky zbierajú a ako (pohlavie aj ďalšie
charakteristiky dôležité vo vzťahu k rodu ako sociálnemu konštruktu); 2. spracovanie
a triedenie dát – či sa ním triedia ostatné ukazovatele a vytvárajú súhrnné indexy;
3. publikovanie dát – či sú triedenia v štandardných, pravidelných publikáciách a záverečných
správach, resp. v špeciálnych výstupoch za rodovú rovnosť. Podľa typu údajov sa reflektujú:
rezortné administratívne údaje; štátne štatistické zisťovania; výskumné údaje (opakované
výskumy, napríklad násilie na ženách či za špecifické skupiny žien). Tematické oblasti, za
ktoré sa pokrytie dátami sledovalo, sa vyčlenili na základe relevantných medzinárodných
a záväzných európskych a domácich dokumentov. Patrí sem trh práce a zamestnanosť,
vzdelávanie, zdravie a zdravotná starostlivosť, chudoba a materiálna deprivácia, prístup
k majetku alebo politické a ekonomické rozhodovanie a podobne.

Kľúčové slová:
Rod, rodová deľba práce, rodové štatistiky, rodový výskum, štatistické výberové zisťovania

1. Poučenie z histórie – zlepšovanie dát o rovnosti je proces
Ak hovoríme o potrebe rodových štatistík a dát a o ich zlepšovaní (resp. dát na základe
etnicity, národnosti, veku, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia atď.), treba si
v prvom rade uvedomiť, že ide o proces, nie o jednorazové zavedenie nejakých ukazovateľov
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– a je to navždy vyriešené. Priebežne budú za všetky dôvody diskriminácie a znevýhodnenia
vznikať stále nové požiadavky na dáta tak, ako sa bude poznanie posúvať dopredu. Je preto
potrebné, okrem opisu existujúceho stavu s dátami rôzneho typu, uvažovať aj o nastavení
celého procesu a funkčných mechanizmov do budúcnosti, čo umožní prispôsobovanie
administratívnych a verejných štatistických databáz a priebežné dopĺňanie výberových
zisťovaní vzhľadom na nové požiadavky a poznatky. Príklad histórie zviditeľňovania práce
žien (aj v štatistikách) a prenikania rodovej dimenzie do ekonomického výskumu
túto postupnosť dokladá: ide o príbeh od úplného ignorovania práce žien cez „pridávanie“
žien do existujúcich štatistických prehľadov, zavedenie a zjednotenie pravidelných
výberových štatistických zisťovaní až po prienik rodových analýz do vednej disciplíny
a vytvorenie nových ekonomických teoretických konceptov a prístupov.

Príklad I: História „zviditeľňovania“ ženskej práce243
V tradičných ekonomických analýzach bola v minulosti ženská práca neviditeľná. Chápanie
ekonomickej aktivity sa obmedzovalo iba na trh, čiže ako „práca“ sa konceptualizovali iba
činnosti prinášajúce zárobok (prípadne ešte poľnohospodárska „rodinná“ práca produkujúca
tovary pre trh), ale široká škála neplatených činností, ktoré produkovali tovary a služby pre
vlastnú rodinnú spotrebu, sa v ekonómii ako práca nevnímali. Keďže práve v nich sa
koncentroval veľký podiel žien, výsledkom bola ekonomická „neviditeľnosť“ ich práce a jej
štatistické podhodnotenie. Ekonomická aktivita žien tak bola (a vo veľkej miere stále je)
podhodnotená v dôsledku toho, že ako hlavné kritérium definovania „ekonomického“, teda
toho, čo sa ráta do ekonomiky, sa považoval (nazerá) trh.
Obrovské úsilie žien, ktoré pôsobili na rôznych úrovniach (akademický výskum, štruktúry
OSN a iných organizácií), však viedlo v posledných 20-25 rokoch k postupnej zmene
situácie: práca žien sa stávala čoraz viac viditeľnejšou, a to tak v teoretickej rovine, ako aj
v rovine empirickej.
V teoretickej rovine sa prisudzuje významná úloha vytvoreniu nového modelu „ekonomiky
domácnosti“. Ten využíva pri pohľade na časové možnosti, rozdelenie práce a individuálne
voľby členov a členiek domácnosti ohľadne účasti na trhu práce trhovo orientované kritériá,
čím sa zdôraznil ekonomický význam domácej produkcie a ženskej práce. Koncept
inicioval množstvo teoretických a empirických prác o rodových nerovnostiach v rámci

243

Podľa štúdie: FILADELFIOVÁ, J.: Ženy a muži v práci a rodine. Prečo je užitočná rodová perspektíva
v ekonómii. In: Cviková, J. (ed.), Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov. Bratislava :
Aspekt, 2010. s. 77 − 106.
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domácnosti, čo sa týka časového vkladu rôznych členov rodiny, ktorý má významné
demografické i makroekonomické dôsledky. Nové možnosti pre pochopenie roly žien
v sociálnej reprodukcii otvorilo aj pojmové rozlíšenie produkcie a reprodukcie a analýza ich
vzájomných väzieb; využívali sa pri skúmaní pracovných rolí žien a v analýzach
a diskusiách o rodinnej a sociálnej politike (Esping-Andersen 1990; Lewis 1992; Orloff
1993).
V praktickej či empirickej rovine sa vplyv prejavil napríklad na zlepšení štatistík
o pracovnej sile alebo v pokusoch o započítanie neplatenej práce do výslednej hodnoty
HDP v niektorých krajinách. Spolu s tým sa zaviedlo viacero pravidelných štatistických
zisťovaní s novými ukazovateľmi a možnosťami spracovania i medzinárodného
porovnávania. Spomeňme o. i. zjednotenie metodiky Výberového zisťovania pracovných síl
či Informačného systému o priemerných zárobkoch a cene práce výberové zisťovanie EUSILC, Time Use Survey, EHIS, ale aj European Social Survey, Európsky výskum hodnôt,
atď. Existencia takýchto dát umožňuje nielen zdokonaľovať meranie práce žien a tak
zvyšovať jej viditeľnosť, ale umožňuje zároveň zlepšiť analýzu rodových nerovností
v deľbe voľného času a domácej práce, sledovať zmeny v neplatenej produkcii domácností,
sledovať posuny v domácej práci a blahobyte rodín ako výsledok zmien v rodinnom príjme
a zamestnaneckom statuse členov domácnosti aj sledovať presun produkcie tovarov, ale tiež
služieb (vrátane služieb starostlivosti) z domácnosti do sféry trhu. Zároveň prispieva ku
konštrukcii rodovo citlivých indikátorov sociálnych a ekonomických podmienok
života; môže tiež poslúžiť ako základ pre tvorbu rodovo citlivých sociálnych programov
a politík.

2. Čo nám chýba: deficity v rodových dátach
Hoci od prvého spoločného odborného stretnutia poskytovateľov a používateľov štatistických
dát v roku 1999 na pôde niekdajšieho Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny, ktoré
bolo venované špeciálne rodovým štatistikám,244 sa veľa zmenilo k lepšiemu (do veľkej miery
v dôsledku plnenia podmienok na náš vstup do EÚ a následne v dôsledku tohto „vonkajšieho“
tlaku na povinné ukazovatele a zisťovania), mnohé nedostatky naďalej pretrvávajú.
Do väčšiny štatistických zisťovaní a administratívnych rezortných registrov pribudlo ako
zisťovaný znak pohlavie, čo je z perspektívy rodovej rovnosti nepochybne priaznivá
skutočnosť. Začali sa objavovať špecializované štatistické publikácie venované rodovému

244

Po zlúčení medzinárodného strediska pre štúdium rodiny s rezortným Výskumným ústavom práce, sociálnych
vecí a rodiny do spoločného Inštitútu pre výskum práce a rodiny a viacnásobnom sťahovaní sa informácie
a závery zo stretnutia v knižnici IVPR neuchovali, existujú len v súkromných archívoch zúčastnených.
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aspektu konkrétnej problematiky alebo publikácie prehľadového charakteru,245 k náhodne
publikovaným „dostupným“ rodovým štatistikám246 pribudli pravidelné a súhrnnejšie
publikácie rodových indikátorov zachytávajúcich jednotlivé aspekty života spoločnosti.247
Nezriedka sa však ešte stáva, že zozbierané štatistické údaje zostanú nevytriedené podľa
pohlavia, niektoré ukazovatele sú stále nejednoznačne definované, nájdu sa aj také oblasti
rodovej problematiky, ktoré tento typ dát nepokrýva. Obzvlášť ťažké je niekedy sledovať
dynamiku vývoja niektorých štatistických ukazovateľov, najmä keď sa často menia ich
definície.

2.1. Chýba „pridávanie“ žien (t. j. štandardné triedenia cez znak pohlavie)
Hoci je pohlavie (prípadne spolu s vekom), na rozdiel od ostatných znakov reprezentujúcich
dôvody diskriminácie, štandardnou súčasťou väčšiny administratívnych databáz či
realizovaných štatistických (výberových) zisťovaní, predsa len v niektorých z nich chýba.
Môže chýbať vôbec medzi zisťovanými znakmi alebo chýba v triedeniach či prehľadoch dát
poskytovaných ich poskytovateľmi – providermi.
Ešte pred 10 rokmi boli pre pohľad na štruktúru výkonnej moci podľa pohlavia
a vertikálnych pozícií potrebné osobné telefonáty z MPSVR SR na ostatné ministerstvá; tiež
zloženie kandidačných listín a výsledky volieb na rôznej úrovni zákonodarnej moci sa ešte
prednedávnom rátali ručne. Dnes volebná štatistika na stránke ŠÚ SR prehľady a triedenia
podľa pohlavia ponúka štandardne (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=30).248
Na druhej strane, doteraz sú zverejňované štatistiky o klientele a personáli
v

zariadeniach

sociálnych

služieb

uvádzané

bez

triedenia

cez

pohlavie

245
Napríklad štúdie spoločnosti Trexima o odmeňovaní za prácu, publikácie Štatistického úradu SR s údajmi
členenými cez pohlavie atď.
246
Prvé súhrnnejšie prehľady rodových štatistík publikovalo Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a neziskovou organizáciou S.P.A.C.E. v roku 1999
a druhé vydanie v roku 2002 (FILADELFIOVÁ – GURÁŇ – ŠÚTOROVÁ, 1999; 2002). Pokrývali témy a
obsahovali iba tie údaje, ktoré boli v tom čase u poskytovateľov štatistík k dispozícii v požadovanom členení.
247
HOLUBOVÁ, B.: Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009 a 2010. Bratislava,
Inštitút pre výskum práce a rodiny 2009 a 2010. Novšia správa za rok 2011 bola schválená vo vláde SR v juni
2012, je zverejnená na internetovej stránke www.gender.gov.sk.
248
Hoci rez cez pohlavie stále nie je spätne doplnený za predchádzajúce voľby a neponúka sa v triedení podľa
jednotlivých politických strán.
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(http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd);249 takisto to platí pre štatistiky Sociálnej poisťovne
o poberaných dôchodkoch – v triedení podľa pohlavia je potrebné špeciálne si ich vyžiadať
(http://www.socpoist.sk/646/1614s).250 Za oblasť prístup k majetku a dostupnosť hypoték sú
stále k dispozícii len celkové čísla bez možnosti porovnania mužov a žien ani údaje o mzdách
pedagogických pracovníkov a pracovníčok sa nenájdu v bežne dostupných prehľadoch
triedené cez pohlavie (http://www.uips.sk/statistiky/casove-rady).251
Prakticky za každú tematickú oblasť rodovej problematiky, ako ich vymedzuje Pekinská
akčná platforma alebo CEDAW,252 sa nájdu v dátach deficity, pri niektorých charakteristikách
chýba už členenie podľa pohlavia.

2.2. Ale... len znak pohlavie pre kvalitu rodových dát nestačí
Ďalšou deficitnou rovinou je „nadstavba“: aj keby sa odstránili spomínané biele miesta
v sledovaní pohlavia v rezortných štatistikách a vo výberových štatistických zisťovaniach a aj
keby sa údaje vždy týmto znakom triedili, ani splnenie týchto dvoch podmienok na
zabezpečenie kvality a úplnosti rodových dát nestačí. Rodová analýza totiž predpokladá
evidenciu ďalších znakov, konštrukciu rôznych súhrnných ukazovateľov, špecifikovanie
národných indikátorov rodovej rovnosti, ako aj možnosť sledovať dvoj- alebo viacnásobné
znevýhodnenia, čo si vyžaduje aj viacnásobné triedenia evidenčných či štatistických dát, resp.
samostatné vstupy do terénu (zbery dát) za takéto špecifické skupiny populácie.


Ďalšie potrebné znaky pre mapovanie rodových pomerov

Prejsť od „pohlavia“ k „rodu“, od triedení štandardných dát a ukazovateľov podľa pohlavia
k zachyteniu rodových pomerov, si vyžaduje ďalšie znaky a ukazovatele, ktoré by sa dostali
nad alebo za rámec jednoduchého porovnávania pozície žien a mužov.253 Štandardné
štatistické zisťovania sa postupne rozširovali a budú ďalej rozširovať o ďalšie znaky schopné
zachytiť či vypovedať o „rode“ ako sociálnom konštrukte. V bežných databázach práve
mnohé takéto charakteristiky chýbajú, deficity sa dajú nájsť v podstate za každú

249
Je to pravdepodobne dôsledok toho, že jednotkou štatistického zberu je zariadenie a nie jednotlivci
v zariadení; a v štatistickom hárku chýba delenie klientely a zamestnaneckého osadenstva podľa pohlavia.
250
Čiže zbierajú ich, ale pravidelne vo svojich štatistikách netriedia a neprezentujú.
251
Rovnako ako pri zariadeniach sociálnych služieb je to dôsledok skutočnosti, že pre zber dát v rezorte školstva
je zisťovanou jednotkou škola, nie jednotlivci v systéme školstva; aktuálne sa však prechádza na register
jednotlivcov (viac pozri príspevok o dátach v rezorte školstva v rámci tohto zborníka).
252
Vymedzenie relevantných tematických oblastí pozri bližšie v príspevku O. Pietruchovej.
253
Pozri aj príspevok O. Pietruchovej v tomto zborníku.
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identifikovanú oblasť (pozri CEDAW alebo Pekinská akčná platforma). V mnohých
databázach napríklad absentuje rodinný stav či rodičovstvo (Pozri napríklad graf 1
o dôvodoch znevýhodnenia na trhu práce), ktoré implikujú potreby starostlivosti a následne
dopadajú na pozíciu na trhu práce alebo v rámci daného povolania (spomeňme ženy vo vede
a výskume); dôležité triediace charakteristiky chýbajú za evidenciu nezamestnaných alebo za
poberajúcich sociálne dávky; štatistické údaje o zahraničnej migrácii by si tiež žiadali
rozšírenie sledovaných charakteristík; v štatistikách o kriminalite dlhodobo chýbajú, napriek
opakovane vzneseným požiadavkám, potrebné východiskové znaky pre možnosti triedenia za
domáce násilie (nielen vzájomný vzťah medzi násilníkom a obeťou domáceho násilia, ale aj
mnohé ďalšie znaky zachytávajúce postup a výsledok riešenia prípadu násilia); oblasť
prístupu k financiám a majetku je z rodovej perspektívy takmer vôbec nepokrytá.254


Syntetické ukazovatele

Európske alebo OSN správy o rodovej rovnosti prichádzajú stále s novými syntetickými
ukazovateľmi za jednotlivé oblasti rodových diferencií alebo so súhrnnými indexmi,
Slovensko v tomto smere zaostáva. Hoci mnohokrát sú vstupné údaje k dispozícii, výpočty
jednotlivých indexov alebo špecifických ukazovateľov zostávajú skôr v rovine experimentov
alebo sa rátajú len na požiadavku nadnárodných inštitúcií. Pripomeňme napríklad ukazovatele
rodovej segregácie odvetví či povolaní, rôzne ukazovatele rodovej priepasti v odmeňovaní,
miery zamestnanosti alebo nezamestnanosti pre špecifické skupiny žien a mužov, miery
vypovedajúce o riziku chudoby alebo extrémnej materiálnej deprivácie za mimoriadne, alebo
viacnásobne znevýhodnené skupiny a veľa ďalších.255


Národné indikátory rodovej rovnosti

Viaceré krajiny EÚ alebo vo svete si na základe analýzy svojich rodových pomerov vytvárajú
okrem tzv. „povinných“ ukazovateľov potrebných pre medzinárodné porovnania vlastné,
„národné“ indikátory.256 Situácia na Slovensku má tiež z rodového hľadiska svoje špecifiká,

254

Hoci napríklad EU SILC v roku 2010 mal špeciálny modul o prístupe a využívaní financií v rámci
domácnosti, rodová analýza týchto dát sa nezrealizovala.
255
Okrem indexu segregácie povolaní, rodovej priepasti v odmeňovaní, GDI a mnohých iných spomeňme
z najnovších výpočet „dňa rovnosti v odmeňovaní žien a mužov“, ktorý sa na Slovensku po prvýkrát rátal
a pripomínal v roku 2012 (vychádzal na 30. marec; v priemere za krajiny EÚ to bol 2. marec), Európsky deň
rovnosti v odmeňovaní sa pripomína od roku 2011, vo viacerých členských štátoch ešte skôr.
256
Ako príklad na priblíženie tohto bodu možno uviesť projekt zameraný na vytvorenie národných indikátorov
chudoby a sociálneho vylúčenia (Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia
a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania), ktorý sa realizoval od októbra 2007 do októbra
2012 (pozri napríklad DŽAMBAZOVIČ – HORŇÁK – HRABOVSKÁ – MICHÁLEK – ROCHOVSKÁ –
RUSNÁKOVÁ, 2008a, b).
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ktoré by si vyžadovali dlhodobejšie sledovanie a monitorovanie na základe špecifických
indikátorov. Spomeňme napríklad nízky podiel kratších pracovných úväzkov a ich väzbu na
rodinnú situáciu žien a mužov, obrovské regionálne disparity v mnohých relevantných
oblastiach, veľmi nízku zamestnanosť vo vylúčených skupinách populácie, odlišnosti
v zdravotnom stave a dostupnosti služieb reprodukčného zdravia a podobne.


Viacnásobné triedenia – kombinácia dimenzií

Z hľadiska obsahu a tematického zamerania je možné vyzdvihnúť ako inovatívne spájanie
rôznych dimenzií či dôvodov znevýhodnenia (napríklad spojenie rodovej a vekovej, rodovej
a etnickej dimenzie a podobne), ktoré zatiaľ na Slovensku patrí skôr k menej častým. Doteraz
sa výskumná (alebo iná – napríklad politická) pozornosť venovala buď iba rodovým
aspektom, alebo sa sústreďovala na vekové (etnické atď.) súvislosti a pohlavie vystupovalo
len v pozícii doplnkového či triediaceho znaku. Paralelné sledovanie obidvoch dimenzií
prináša nielen hlbšie poznanie obidvoch problémov, ale aj odhalenie nových, inovatívnych
riešení. Z výskumov verejnej mienky napríklad vychádza, že najťažšie si hľadajú pracovné
miesto staršie ženy, nasledujú starší muži, tretiu a štvrtú priečku obsadili ženy stredného veku
a mladé ženy... (graf 1). Aj pri štatistikách je v mnohých prípadoch potrebné triediť cez
obidva znaky zároveň. V štatistikách za oblasť zamestnanosti to možné je, za ostatné oblasti
takáto možnosť často chýba (školstvo, zdravotníctvo, kriminalita a podobne). Ešte horšia je
situácia pri spájaní rodovej dimenzie s ostatnými – s etnicitou alebo so zdravotným
postihnutím.

2.3. Chýbajú niektoré výberové zisťovania alebo zisťovania v špecifických skupinách
Uvedený Príklad I venovaný historickému vývoju spomína postupné zavedenie viacerých
pravidelných štatistických zisťovaní s novými ukazovateľmi a možnosťami spracovania či
medzinárodného porovnávania, ako je Výberové zisťovanie pracovných síl či Informačný
systém o priemerných zárobkoch a cene práce, výberové zisťovanie EU-SILC o životných
podmienkach domácností a jej členov, EHIS, Time Use Survey alebo výskumy ako European
Social Survey a Európsky výskum hodnôt. Do niektorých z uvedených výberových zisťovaní
alebo výskumov sa Slovenská republika zapojila, pretože sú pre členské štáty povinné,
niektoré druhy zisťovaní však na Slovensku zatiaľ chýbajú.
K chýbajúcim výberovým zisťovaniam stále patrí napríklad Time Use Survey, ktorý
dokáže poskytnúť údaje o rozdelení časového fondu medzi odpočinok, platenú prácu
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a domáce povinnosti a ich porovnanie za jednotlivé skupiny populácie vrátane žien a mužov.
Alebo v posledných 10-15 rokoch sa na rôznych fórach opakovane pripomínala potreba
uskutočňovať v pravidelnejších intervaloch prieskumy populačnej klímy a sexuálneho či
reprodukčného správania, napriek pripravenému projektu sa Výskumnému demografickému
centru (http://www.infostat.sk/vdc/sk/) podarilo zrealizovať iba predvýskum. Dali by sa tiež
spomenúť rôzne výskumy latencie, napríklad trestných činov, chorôb atď.

2.4. Využitie údajov pre rodové analýzy: Nestačí len „pridať“ ženy...
Ako zdôrazňujú štúdie reflektujúce históriu uplatňovania rodového hľadiska vo výskume:
„Rodové aspekty postupne prenikali tiež do ekonomických analýz v oblasti zamestnanosti, do
analýz demografického vývoja, migrácie, vývoja domácností, neformálneho trhu, feminizácie
pracovnej sily a ďalších. Vo väčšine z nich sa však ženy iba ‚pridávali’ s cieľom opísať ich
miesto a podmienky účasti na trhu práce; nevyužívali sa na vysvetľovanie príčin rodovo
štruktúrovanej segmentácie, teda napríklad na hľadanie otázky, ako je segregácia na trhu
práce previazaná so socializačným procesom mimo pracovného miesta atď. Postmodernizmus
a rozvoj feministickej teórie viedli v posledných dvoch desaťročiach minulého storočia
k tomu, že v ekonómii sa postupne posilňovala sila ,rodu’ ako analytickej kategórie a spájala
sa tiež s kritikou ,veľkých univerzalistických teórií.’“ (Benería, 2003).

Príklad II: Uplatnenie rodovej analýzy vo výskumnej praxi
Feministická ekonómka Nancy Folbre je autorkou mnohých publikácií o domácej práci
žien, o ekonomike domácnosti, o starostlivosti a o postavení žien na formálnom trhu práce;
najčastejšie sa však cituje jej kniha Who Pays for the Kids? Gender and Structures of
Constraint z roku 1994. Autorka v nej odpovedá na otázku, ako sú náklady na starostlivosť
o seba, o deti a ďalších závislých jednotlivcov rozdelené medzi členov spoločnosti.
Vychádzala pritom z empirických výskumov, ktoré jednoznačne potvrdili, že náklady na
starostlivosť platia či znášajú v nepomerne väčšej miere ženy, a to tak v rámci, ako aj mimo
finančnej ekonomiky. A neskôr výskumy zachytili ešte narastajúci trend – v dôsledku
rozširovania platenej zamestnanosti, zvýšenia dôležitosti vzdelania a zdokonaľovania
zdravotných technológií. A tiež – že napriek programom sociálneho štátu boli (a sú) rodičia
s malými deťmi, špeciálne osamelé matky, stále vo väčšej miere zasiahnuté chudobou.
Na základe uvedených empirických zistení si autorka položila otázku, ako je možné
vysvetliť rozloženie „nákladov na starostlivosť“ medzi mužov a ženy, medzi rodičov a deti,
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medzi rodičov a ne-rodičov. Tradiční neoklasickí ekonómovia zdôrazňujú pri odpovedi na
položenú otázku individuálnu voľbu (je to rozhodnutie konkrétnych mužov a žien); tradiční
marxistickí ekonómovia zasa triedne záujmy a tradičná feministická teória rodové záujmy.
Podľa autorky sú všetky tieto odpovede neúplné, vo svojej knihe ponúka alternatívnu
analýzu individuálnych volieb v rámci vzájomne previazaných štrukurálnych obmedzení
založených na rode, veku, sexuálnej orientácii, národnosti, rase a triede. Na základe
historických porovnaní troch rôznych oblastí sveta (severná Európa, USA a Latinská
Amerika) vysvetľuje rozdiely v politických hnutiach, štátnych politikách a sociálnych
štátoch. Jej kniha znamenala významný vklad do diskusií o rodinnej a sociálnej politike i do
aktuálnych diskusií o sociálnych výdavkoch, dôchodkovom zabezpečení a podpore detí.

V takejto perspektíve problémom Slovenska je, že viaceré z vyššie uvedených zisťovaní
a štatistických databáz síce prinášajú množstvo údajov, ale neanalyzujú sa „z rodového
hľadiska“. Jednotliví poskytovatelia údajov dáta síce zozbierajú, ale analytické kapacity pre
hĺbkové rodové analýzy nemajú.257 A citlivosť k danej forme analýzy sa rozhodne nedá
naučiť v rámci rodových tréningov. Je potrebné vychovávať si odborníčky a odborníkov na
tento typ analýz a vytvoriť im trvalejšie inštitucionálne zázemie pre kontinuálnu prácu
a výskum. Môžeme vyškoliť trénerku, ktorá posúva nadobudnuté vedomosti ďalej, výskumnú
analytičku či analytika tréningom nezískame, môže sa to podariť len v dlhodobej perspektíve
pri zabezpečení výskumnej a študijnej kontinuity.

3. Návrhy na zlepšenie situácie za oblasť rodových dát
3.1. Zaplnenie bielych miest v rodových štatistikách a vo výskumoch


Doplnenie štatistických registrov a triedení

Východiskovým predpokladom zvýšenia kvality štatistických dát o rodovej rovnosti je revízia
administratívnych rezortných databáz a štatistických zisťovaní až po úroveň záznamových
hárkov a dotazníkov (niektorých definovaných zo zákona). Takáto úloha by mala dostať viac

257

Pri štatistických úradoch sú známe dva koncepty: buď sú definované len ako poskytovatelia dát, alebo je ich
súčasťou aj silná a špecifikovaná analytická zložka (Francúzsko, čiastočne Poľsko). Slovensko má štatistický
úrad vymedzený skôr prvým spôsobom, na hĺbkové vedecké analýzy nemá alokované financie; v mnohom to
platí aj pre tvorcov a administrátorov rôznych rezortných registrov. V takomto prípade by hĺbkové analýzy
štatistických dát mali zabezpečovať rezortné alebo všeobecné výskumné pracoviská, operatívne analýzy pre
potreby verejných politík priamo ministerstvá. Tu však zasa často chýba objednávka (dlhodobé výskumné úlohy
sa rezortnému výskumu v kontrakte nezadajú) a alokované zdroje (problematické a nedostatočné financovanie).
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času a platformu na možnosti spolupráce medzi poskytovateľmi a používateľmi dát. Jedna
z úloh NP IRR (Národný projekt „Inštitút rodovej rovnosti“) naznačuje, že v najbližšom
období by mohli byť vytvorené podmienky na jej realizáciu. Výsledkom by mali byť návrhy
rôzneho druhu:
-

doplnenie štandardne poskytovaných dát o nové triedenia podľa pohlavia,

-

doplnenie nových znakov do formulárov

a záznamových hárkov (nezávislých

premenných), ktoré by zachytávali presnejšie rodové pomery v rôznych sférach
spoločenského života,
-

doplnenie štandardných štatistických zisťovaní o národné moduly alebo indikátory, ktoré
by vypovedali podrobnejšie o špecifikách rodových pomerov na Slovensku,

-

doplnenie publikovaných výstupov o nové syntetické ukazovatele (GPG – rodová priepasť
v odmeňovaní, špecifické miery zamestnanosti či nezamestnanosti – napríklad na istú
vekovú skupinu žien a mužov s malými deťmi).



Posilnenie štandardných zisťovaní za znevýhodnené skupiny žien a mužov

Mnohé viacnásobne znevýhodnené skupiny žien a mužov nie je možné v bežných
štatistických zisťovaniach sledovať samostatne. Špeciálne sa to týka obyvateľov a obyvateliek
marginalizovaných rómskych komunít. Jedným z dôvodov je toľko diskutovaná otázka
zachytenia etnickej príslušnosti skúmaných subjektov, druhým nedostatočné empirické
naplnenie tejto skupiny pri využití všeobecných výberových postupov a strata možnosti
spracovať samostatne tento segment výskumnej vzorky. V takomto prípade je možné
v záujme získania dát za túto viacnásobne znevýhodnenú skupinu (ale aj za ľudí so
zdravotným postihnutím, inej sexuálnej orientácie...) postupovať dvomi spôsobmi.
Prvým

je

realizácia

špecifických

štatistických

zisťovaní

do

mimoriadne

znevýhodneného prostredia (v podstate typ „g“ v možnostiach uvedených v Príklade III).
Takým je z posledného obdobia napríklad podrobný prieskum životných podmienok
rómskych domácností založený na rozsiahlom dotazníku, ktorý sa na Slovensku realizoval
v roku 2005 a 2010 z iniciatívy UNDP (UNDP 2006, 2012). Cieľom výskumu bolo vytvoriť
údajovú databázu pre kombináciu hlavných dimenzií životných podmienok vymedzenej
skupiny zraniteľných domácností. Prieskum zahŕňal všetky hlavné dimenzie chudoby, ako ich
definuje OSN podľa kritérií prijatých na Kodanskom summite (1995): príjem a produktívne
zdroje, štruktúru výdavkov, ale aj úroveň prístupu k jedlu, pitnej vode, hygienickým
zariadeniam, úroveň podmienok bývania, zdravia či vzdelania a prístup k službám
(zdravotným, sociálnym, vzdelávacím, službám zamestnanosti atď.) a prístup k informáciám.

IV. Rod, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie a iné dôvody diskriminácie v dátach

/ 171

V záverečných správach z tohto výskumu sa venovala pozornosť triedeniam na základe
pohlavia a čiastočne rodovej analýze, rozsah výskumu a jeho primárne zameranie však
obmedzovali možnosti na zaradenie širšieho počtu rodových ukazovateľov.

Príklad III: Typy zisťovaní životných podmienok a chudoby258
Podľa Všeobecnej informácie o 6. stretnutí expertnej skupiny o štatistikách chudoby (Rio de
Janeiro, 12. − 14. november 2003) sa meranie životných podmienok v mimoriadne
vylúčených spoločenstvách či skupinách dá realizovať nasledovnými typmi zisťovaní:
a) Prieskumy stravovacích zvyklostí obyvateľstva (nutričného obsahu rôznych typov jedál
a ich vzťahu so zdravotnými indikátormi): Tento typ výskumov tvorí základ merania
základných potrieb, bývajú súčasťou medicínskych výskumov či prieskumov
zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Prieskumy rodinných účtov: Sú zamerané na zistenie „spotrebného koša“ rôznych
sociálnych skupín, na základe ktorých sa pre rôzne skupiny počíta index životných
nákladov. Prieskumy poskytujú informácie o zdrojoch vynakladaných na získanie
základných tovarov ako jedlo, bývanie a náklady na domácnosť, prípadne o prístupe
obyvateľov k nepeňažným službám a peňažným transférom (dary, pomoc rodiny).
Realizujú ich spravidla národné štatistické úrady s istou pravidelnosťou.
c) Kontinuálne prieskumy zamestnanosti a spotrebných cien: Obyčajne ide o mesačné
prieskumy, ktoré sledujú krátkodobé výkyvy v zamestnanosti a cenách. Ak sa vhodne
kombinujú s informáciami z iných prieskumov, môžu byť tiež dobrým zdrojom
informácií o zmenách v podmienkach chudoby populácie.
d) Administratívne registre: Ak štát poskytuje dávky viazané na podmienky chudoby či
sociálnej núdze, môže si vytvoriť administratívne registre, ktoré budú zachytávať nielen
počty, ale aj iné charakteristiky chudobných obyvateľov. Tieto údaje je možné
kombinovať s dátami z prieskumov domácností a iných zdrojov.
e) Cenzové dáta: Predstavujú dobrý základ merania chudoby na lokálnej úrovni. Viažu sa
s nimi však dva výrazné problémy: dlhé obdobie medzi jednotlivými sčítaniami (10
rokov) a obmedzený počet premenných v sčítacom hárku (obyčajne hárok nezachytáva
príjem a informácie o nepeňažných transferoch). Je mnoho spôsobov, ako kombinovať
a nadstavovať cenzové dáta rôznymi druhmi prieskumov domácnosti, aby sa uvedené
obmedzenia prekonali.
f) Opakované prieskumy domácností: Robia sa pravidelne, každý rok alebo vo väčšom
intervale. Pokrývajú také aspekty situácie domácností, ako sú podmienky bývania, práca
a zamestnanie, vzdelanie, príjem a podobne. Sú oveľa podrobnejšie a širšie zamerané
ako kontinuálne prieskumy zamestnanosti a spotrebných cien, pokrývajú tiež v širšom

258

Uvádzané podľa UNDP 2006.
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rozsahu jednotlivé skupiny alebo regióny v danej krajine. Prieskumy domácností sú
základným nástrojom na sledovanie životných podmienok obyvateľov, ich príjmu
a zamestnania. K ich obmedzeniam patrí, že obyčajne nie sú reprezentatívne za malé
regióny alebo za malé skupiny populácie a nemôžu sa robiť príliš často. Mali by sa
preto kombinovať s informáciami z iných zdrojov (rodinné účty, výdavky a ceny,
empirické výskumy zamerané na špecifický problém či skupinu).
Prieskumy životných podmienok: Táto metodológia sa uplatňuje iba zriedkavo, pretože je založená na veľmi
rozsiahlom dotazníku, ktorý sa realizuje na relatívne malej skupine domácností. Jeho zámerom je kombinovať
v jednom prieskume všetky hlavné dimenzie týkajúce sa životných podmienok špeciálnej skupiny chudobných
domácností, napríklad spotrebné vzory, rozpočty domácností, príjem, nepeňažné dary a transfery, bývanie,
vybavenosť domácností, prístup k tovarom a službám, prácu a zamestnanie a podobne. Tento typ výskumu sa
špecializuje na hĺbkovú analýzu podmienok chudoby a jej súvislostí. Keďže ide o malé súbory a veľmi
komplexný dotazník, prieskum je menej využiteľný na stanovenie parametrov, štandardov a hraníc chudoby
pre širšie regióny alebo za celú krajinu.

Druhou možnosťou je rozšírenie existujúcich štandardných štatistických zisťovaní
(z uvádzaných zisťovaní v Príklade III sa to môže týkať možnosti „b, c, f“259) o špeciálnu
sondu do znevýhodnených skupín populácie. Zväčšenie výskumnej vzorky za tú-ktorú
znevýhodnenú skupinu do takého kvantitatívneho rozsahu, ktorý by zabezpečil, aby sa za ňu
dali robiť samostatné triedenia a analýzy. Doplniť napríklad vzorku pre Výberové zisťovanie
pracovných síl či Zisťovanie príjmov, výdavkov a spotreby domácností (alebo iných
štandardných výberových zisťovaní) o istý počet „spravodajských jednotiek“ za danú
vylúčenú alebo viacnásobne znevýhodnenú skupinu – ktorý by umožňoval samostatnú
prezentáciu dát a vzájomné porovnanie s celkovým priemerom alebo porovnanie rôznych
skupín navzájom.260


Samostatné a špecializované empirické výskumy

Na Slovensku za viaceré oblasti rodových pomerov, obzvlášť za znevýhodnené skupiny žien,
absentujú výskumné údaje, rovnako ako štatistické údaje nie sú prezentované v potrebných
triedeniach. Keďže nie je možné robiť dobré opatrenia na zlepšenie situácie znevýhodnených
skupín bez hlbšieho poznania ich situácie, sú preto potrebné špecifické koncepcie

259
Zisťovanie typu „a“ sa na Slovensku nerealizuje; zisťovania „d“ a „e“ sú síce vyčerpávajúce vzhľadom
na základnú populáciu, medzi zisťovanými znakmi im však chýbajú základné znaky určujúce dôvody
diskriminácie (etnicita, sexuálna orientácia, atď.), čo neumožňuje identifikovať viacnáhodne znevýhodnené
skupiny v rámci zisťovania. Problému zachytenia etnicity sa venujú iné príspevky v rámci tohto zborníka.
260
Tu však môže nastať problém, ako vytvoriť spoľahlivú reprezentatívnu vzorku za vymedzenú znevýhodnenú
skupinu (napríklad vylúčená rómska populácia alebo rómska populácia z marginalizovaných osídlení), ak nie sú
dostupné údaje o základnom súbore.

IV. Rod, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie a iné dôvody diskriminácie v dátach

/ 173

výskumných postupov a metód na odstránenie tohto deficitu poznania, ktoré by kombinovali
rôzne metódy kvantitatívneho i kvalitatívneho výskumu vo vzájomnej nadväznosti. Takéto
výskumné aktivity by mohli priniesť nové zistenia a poznatky o špecifických skupinách žien
a mužov. Niektoré sa realizovali s podporou z ESF (napríklad v rámci IS EQUAL alebo
ďalších programových štruktúr), ale databázy a informácie sa strácajú v čase a priestore.
Stráca sa tak aj možnosť porovnávania v čase – longitudinálnych alebo opakovaných
empirických sledovaní. Istú pravidelnosť pri vstupe do terénu by si vyžadovali aj výskumy
venované špecifickým témam a problémom, ktoré štatistické zisťovania alebo administratívne
registre nedokážu zachytiť (napríklad mieru rozšírenia násilia páchaného na ženách
a podobne).
3.2. Inštitucionálna podpora a zabezpečenie pre dáta o rodovej rovnosti
Rodové štatistiky a výskumné údaje majú byť verejne dostupné v podobe fungujúcich databáz
a pravidelných publikácií. To je jedna stránka veci – čo najširšia diseminácia dát. Druhou
otázkou je, kto by mal robiť rodové analýzy. V podstate existujú dva spôsoby riešenia:
1. Založiť a posilniť na každom relevantnom rezorte a u každého poskytovateľa štatistík
rodovú analýzu;
2. Poveriť pracovisko, ktoré disponuje odborníčkami či odborníkmi venujúcimi sa už dlhší
čas otázkam rodovej rovnosti a s dostatočnými teoretickými poznatkami i praktickými
zručnosťami na rodový výskum a analýzy. Pri svojej práci dokážu aplikovať rodovo
špecifické poznávacie prístupy a nástroje – výskumy, štatistiky, rodové analýzy a databázy.


KTO... by mal robiť rozhodnutia týkajúce sa doplnenia dát a prípadných nových
zisťovaní

Každé zavedenie nových zisťovaní zakladá nový nárok na finančný rozpočet – bez
zvýšenia alebo špecifikácie financií sa nové zbery dát uskutočniť nedajú. V tejto súvislosti
sa objavuje podmienka vytvoriť „rozhodovací mechanizmus“ o zaradení nových
ukazovateľov alebo posilnení výskumu vo zväčšenom formáte. Štandardné štatistické
zisťovania tiež vytvárajú možnosť pridať k nim špecifický modul alebo skupinu otázok
(napríklad do EU-SILC alebo výberového zisťovania pracovných síl). Mala by preto
existovať oficiálna platforma, cez ktorú môžu prípadné návrhy na zlepšenie kvality dát
o rodovej rovnosti prichádzať, ktorá rozhodne, ako sa budú návrhy riešiť atď. Malo by ísť
o kombináciu odbornej obce a výkonnej moci spájajúcej poskytovateľov dát, analýzu
a výskum s reprezentáciou exekutívy (stabilné pracovné platformy – možno v rámci
Výboru pre rodovú rovnosť; ten však výkonnej moci len odporúča).

174 /


Dáta o rovnosti v slovenskej realite

Verejná dostupnosť dát

Zlepšenie údajovej základne môže pomôcť vypracovať účinné nástroje na posilnenie rodovej
rovnosti v rôznych oblastiach života spoločnosti. Ich zber a pravidelné a zrozumiteľné
publikovanie zvyšuje možnosť oboznámiť sa so situáciou žien a mužov na trhu práce
a v ďalších oblastiach spoločenského života a zvažovať ju pri rozhodovaní a tvorbe
konkrétnych opatrení rôznych verejných politík. Tu sa tiež vynára otázka vytvorenia
stabilnejšej platformy na výmenu poznatkov o rodových aspektoch a dátach, ale aj na ďalšiu
výskumnú spoluprácu v rodovej problematike alebo v problematike starnutia a podobne.


Vytvorenie „Banky rodových dát“

Vzhľadom na mainstreaming je možné pre budúcnosť odporučiť vytvorenie a sprístupnenie
banky dát (štatistické i výskumné údaje získané v rámci riešených projektov). Jej zriadenie
by, okrem nepopierateľnej informačnej hodnoty, synergického efektu a dobrej dostupnosti
dát, poskytovalo bohaté možnosti na sekundárne analýzy, opakovania určitých fragmentov
zisťovaní a porovnávania výsledkov v čase. Vytvorenie takejto banky dát predpokladá
stabilný a flexibilný internetový portál (aj s prepojením na iné zdroje dát), ale aj finančné
a personálne zdroje. Teoreticky je možné uvažovať o viacerých možnostiach zabezpečenia
takejto úlohy:
a) Začlenenie dátových súborov z rodovo zameraných výskumov spolu s výskumnými
nástrojmi do banky sociálnych dát, ktorú spravuje Katedra sociológie FF UK
a Sociologický ústav SAV. Takto by sa rodové údaje na jednej strane dostali k širšiemu
spektru záujemcov, na druhej strane však zároveň hrozí „rozplynutie“ v dátach iného typu
a zamerania; vo svete sú bežné samostatné databázy pre rodové údaje.
b) Využiť existujúce portály stabilných MVO (Centrum rodových štúdií, Ženská loby
Slovenska, Aspekt a podobne) alebo iné (napr. www.gender.gov.sk), kde však chýba
skúsenosť so spracovaním a spravovaním kvantitatívnych databáz. Ak aj takáto skúsenosť
práce s kvantitatívnymi databázami je u niektorých think-tankov na báze MVO venujúcich
sa aj rodovej analýze prítomná (spomeňme napríklad Inštitút pre verejné otázky),
problémové a nestabilné financovanie neziskových organizácií nehovorí v prospech
trvalej udržateľnosti takéhoto riešenia.
c) Vytvorenie takejto banky dát pri monitorovacom stredisku pre rodovú rovnosť (zriadenie
samostatného národného monitorovacieho centra pre rodovú rovnosť alebo posilnenie
rodového monitoringu v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, ktorému tento
typ úloh stanovuje zákon – tzv. antidiskriminačný zákon). Posledná uvedená možnosť sa
zdá najschodnejšia – a to aj vo vzťahu k potrebnej implementácii smernice rady EÚ
2002/73, ktorá SR zaväzuje takéto monitorovacie centrum pre rodovú rovnosť zriadiť. To
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by sa však situácia a odborné kapacity strediska museli zmeniť a posilniť, čo sa už roky
nedarí.
d) Poveriť touto úlohou niektoré z existujúcich výskumných pracovísk, ktoré má a rozvíja aj
rodové analýzy – okrem už uvedených bodov prichádza do úvahy v podstate iba Inštitút
pre výskum práce a rodiny.261
Vytvorenie banky dát by zvyšovalo šance, aby už zozbierané výskumné údaje mohli
byť v budúcnosti použité ako východisko pre ďalšie aktivity – výskumného i iného
charakteru, napr. na vzdelávanie, školenia a podobne. Umožňovalo by to využiť už vytvorené
výskumné nástroje (dotazníky, súbory otázok, scenáre skupinových rozhovorov atď.) pri
ďalších výskumoch. Zároveň by sa prehĺbila, resp. založila možnosť longitudinálnych
výskumov: rozšírili by sa možnosti porovnávať niektoré ďalšie (okrem štatistických)
ukazovatele v čase a merať prípadný posun v postavení cieľovej skupiny či názoroch celkovej
populácie Slovenska; rovnako by sa otvoril priestor na sekundárne analýzy.
4. Zhrnutie
Čo sa týka štatistických rodových ukazovateľov, analýza situácie na Slovensku poukazuje na
potrebu ukazovateľov s vyššou spoľahlivosťou, ktoré by umožnili detailnejší prístup
k analýze rodových disparít v rôznych oblastiach problematiky; ďalej zjednotenie a presné
definovanie sledovaných indikátorov, čo by posilnilo šance na spoľahlivé porovnania v čase
(časové rady); ako aj viaceré doplnenia zisťovaných charakteristík či znakov. Problémom je
hlavne nedostatok sledovaných charakteristík, ktoré vystupujú v úlohe nezávisle premenných
– nie je potom možné robiť hlbšie rodové analýzy (v mnohých zisťovaniach chýba napríklad
špecifikácia za rodinný stav, potrebu starostlivosti o deti a podobne). Detailnejšia identifikácia
„bielych miest“ patrí ešte k úlohám pre budúcnosť.
Ďalšou

rovinou

potrebnej

intervencie

je

rovina

spracovania

štatistických

či

administratívnych údajov. Nestačí ukazovatele z triedy závisle premenných a charakteristiky
zohrávajúce úlohu nezávisle premenných len zbierať, dôležitá je aj ich rodová analýza.
Štatistický úrad SR ako hlavný poskytovateľ dát je koncipovaný výsostne ako provider
(poskytovateľ) dát, nemá vo svojej štruktúre zabudovanú silnú analytickú zložku262 ani
kompetencie a možnosti na kombináciu a dopĺňanie štatistických ukazovateľov výskumami

261
Inštitucionálna základňa pre výskum v sociálnej oblasti vôbec, a špeciálne za rodové analýzy, je na Slovensku
veľmi slabá, prakticky sa za posledné roky neustále redukovala. V súčasnosti je to v rámci rezortných
výskumných organizácií pri MPSVR SR jedine IVPR (v posledných rokoch sa pod túto hlavičku zlúčili tri
samostatné výskumné inštitúcie rezortu); v rámci SAV je to spomínaný SÚ SAV s uvedeným ohrozením v bode
„a“; na univerzitných pracoviskách nemá zatiaľ kvantitatívny rodový výskum vybudované zázemie a kapacity.
262
Ako napr. štatistický úrad vo Francúzsku či v niektorých iných krajinách EÚ; primárna orientácia na
poskytovanie dát je všeobecná črta – neplatí len pre rodové analýzy.
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rôzneho typu a záberu (prípadne aj kvalitatívnymi). Nie je to výnimočný koncept, takto
kreované štatistické úrady majú viaceré krajiny; ak však sociálne či rodové analýzy nie sú
v kompetencii národného štatistického úradu, venujú sa im iné národné inštitúcie výskumného
či monitorovacieho zamerania. Na Slovensku za oblasť rodovej rovnosti takéto monitorovacie
či výskumno-analytické subjekty dlhodobo chýbali;263 rodovým analýzam a výskumom sa
sporadicky venovali skôr jednotlivé výskumníčky a výskumníci v rámci existujúcich
všeobecných výskumných organizácií.264
Všeobecné monitorovacie stredisko pre ľudské práva, ktoré bolo zriadené v roku 1994,
dostalo na základe prijatia antidiskriminačného zákona v roku 2004265 nové kompetencie, ku
ktorým by malo patriť kontinuálne sledovanie a analýza indikátorov rodovej rovnosti. Takéto
úlohy momentálne neplní – nemá na to ani kapacitné a už vôbec nie odborné predpoklady.
Treťou rovinou práce s dátami a ukazovateľmi rodových nerovností je pravidelné
publikovanie vývoja jednotlivých indikátorov a ich analýzy. Stačí sa v tomto smere inšpirovať
Eurostatom, ktorý inštitúciám EÚ i európskej verejnosti pravidelne predkladá správy
o rodovej rovnosti – všeobecné alebo zamerané na vybranú oblasť. Od roku 2009 sa
problematika rodovej rovnosti pravidelne prezentuje v rámci Súhrnnej správy o stave rodovej
rovnosti na Slovensku, ktoré sa od prijatia národnej stratégie a akčného plánu rodovej rovnosti
predkladajú vláde a parlamentu (podobne ako na úrovni EÚ).
Kriticky vyznieva aj situácia z hľadiska výskumov (nielen štatistík) v tejto oblasti. Výskumu
by sa mala venovať väčšia pozornosť a podpora ako doteraz. Dnes možno konštatovať, že
výraznejšie situácii nepomohlo ani priebežné zaradenie požiadavky na rodový výskum medzi
opatrenia v rámci vyhodnotenia programu IS EQUAL či programu SOP-Ľudské zdroje.

263
V nedávnom období Slovensko skôr súťažilo o získanie sídla pre Európsky rodový inštitút hradený
z prostriedkov EK na svojom území než o zriadenie národného pandanta takejto inštitúcie z vlastných zdrojov.
Európsky inštitút rodovej rovnosti sa napokon na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu usídlil v Litve,
Slovensko so svojou kandidatúrou neuspelo. Po tomto rozhodnutí diskusie na tému národného monitorovacieho
subjektu pre rodovú rovnosť ustali; hoci sa implementuje NP Inštitút rodovej rovnosti, medzi svojimi cieľmi
nemá zriadenie takejto organizácie.
264
Z minulosti spomeňme napríklad Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny (dnešný Inštitút pre výskum
práce a rodiny), ktorý je rezortným výskumným ústavom MPSVR SR so všetkými nedostatkami, ktoré z toho
plynú – vrátane „odkázanosti“ na kontrahovanie rodových analýz zo strany ministerstva. Ďalšími subjektmi
s potenciálom pre rodové analýzy sú Sociologický ústav SAV alebo výskum na niektorých slovenských
univerzitách (Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici a podobne). Výskumu v oblasti rodovej rovnosti sa v poslednom období venovali aj viaceré think-tanky
alebo mimovládne organizácie, napríklad Inštitút pre verejné otázky, Aspekt, Spoločnosť pre plánované
rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, Klub feministických filozofiek či Centrum rodových štúdií a ďalšie. Tie
však pracujú na projektovej báze a nemôžu zabezpečovať kontinuálne sledovanie a analýzu základných
ukazovateľov rodovej rovnosti.
265
Ide konkrétne o Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (bližšie pozri www.snslp.sk).
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Graf 2
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ZÍSKAVANIE DÁT O DISKRIMINÁCII
NA ZÁKLADE SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIE
A RODOVEJ IDENTITY
Martin Macko
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá definovaním diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej
identity a vzrastajúcou potrebou získavania relevantných dát o nej. Poukazuje na nedostatok
štatistík a zdrojov o tejto problematike v podmienkach SR. Zároveň navrhuje postupy
a metódy na zber dát o sexuálnej orientácii a rodovej identite.
Kľúčové slová
Sexuálna orientácia, rodová identita, diskriminácia, zber dát
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medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv a základných slobôd. Podľa čl. 12 ods. 1 prvej
vety Ústavy SR: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Sexuálnu orientáciu
ako zakázaný dôvod diskriminácie v našich podmienkach prvýkrát explicitne spomenul
Ústavný súd

SR

v roku

2005.266

Antidiskriminačné

smernice

EÚ267

boli

v SR

implementované predovšetkým prijatím zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (ďalej len antidiskriminačný zákon)268 v roku
2004. Antidiskriminačný zákon pôvodne explicitne nemenoval sexuálnu orientáciu medzi
zakázanými dôvodmi diskriminácie a stalo sa tak až po prijatí jeho novely v roku 2008.
Novela zaviedla ako zakázaný dôvod diskriminácie aj rodovú identitu formuláciou, že za

266
„Diskriminácia je vo všeobecnosti vymedzená ako každý spôsob zaobchádzania vrátane odmietnutia takého
zaobchádzania s osobou, ktoré je pre túto osobu menej priaznivé než pre iné osoby so zreteľom na rasu, etnickú
príslušnosť, sexuálnu orientáciu a iné ústavne ustanovené charakteristiky.“ PL. ÚS 8/04-202, nález zo dňa 18.
10. 2005.
267
Boli to najmä: Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica); Smernica Rady
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní
a povolaní; Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (tzv. rodová smernica); Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého
zaobchádzania s mužmi a so ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.
268
Zákon č. 365/2004 Z. z.
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diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj „diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo
rodovej identifikácie“.269
Slovenská legislatíva (ani európske smernice) sexuálnu orientáciu a rodovú identitu
bližšie nedefinuje. V súčasnosti najpoužívanejšie definície týchto pojmov obsahujú
Jogjakartské princípy270, z ktorých vychádza pri svojich výskumoch a analýzach aj Agentúra
EÚ pre základné práva.271 Sexuálna orientácia je v nich definovaná ako: „... schopnosť
hlbokej citovej náklonnosti, sexuálnej príťažlivosti a intímnych sexuálnych vzťahov človeka
s jednotlivcami iného alebo rovnakého pohlavia, alebo viac ako jedného pohlavia“.
Rodová identita ako: „... schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod,
ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, pričom sem patrí aj
vnímanie svojho tela (a v prípade slobodného rozhodnutia aj lekárske, chirurgické alebo iné
úpravy telesného vzhľadu alebo telesných funkcií) a iné rodové prejavy, ako napríklad
obliekanie, rečový prejav a vystupovanie“.
Potrebu relevantných štatistických dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie
a rodovej identity vo vzrastajúcej miere zdôrazňujú odborníci a medzinárodné inštitúcie
zaoberajúce sa ľudskými právami. Správa komisára pre ľudské práva Rady Európy Thomasa
Hammarberga o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v Európe
konštatuje, že nedostatok oficiálnych dát o týchto dôvodoch diskriminácie je značnou
prekážkou pri ich odstraňovaní. Bez takýchto dát sa nedá vytvoriť pevný základ pre
informovaný rozhodovací proces a monitoring, ktoré sú kľúčové pri čelení mnohým
ľudskoprávnym výzvam, na ktoré poukazuje táto správa.272 Rada Európy v roku 2010
odporučila, „aby členské štáty preskúmali existujúce legislatívne a iné opatrenia, pravidelne
ich aktualizovali a zhromažďovali a analyzovali relevantné údaje s cieľom monitorovania
a odškodnenia za akúkoľvek priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe sexuálnej
orientácie alebo rodovej identity“.273 Toto odporúčanie SR stále nenaplnila.
Na nápadný nedostatok dát poukazuje aj Agentúra EÚ pre základné práva vo svojich
správach o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ.

269

§ 2a, ods. 11, písm. a zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Jogjakartské princípy. Bratislava : Úrad vlády SR, 2011. s. 10 – 11.
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I – Legal
Analysis. Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights, 2008. 170 s.; Homophobia and
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States – Part 2: The social
situation. Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights, 2009. 151 s.
272
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe. Council of Europe, 2011. s.
126 – 127. ISBN 978-92-871-7257-0.
273
Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach v boji s diskrimináciou na
základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.
270
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Vysvetľuje to tým, že sexuálna orientácia je relatívne nová otázka, ktorá bola až donedávna
ignorovaná vo verejnom diskurze a politikách, stále sú s ňou spojené negatívne postoje
spoločnosti a k nedostatku dát prispelo aj nedorozumenie ohľadom ochrany osobných údajov,
a teda predpoklad, že takéto dáta nie je možné spracovávať.274 V prípade Slovenska musela
skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo
všetkých skúmaných oblastiach: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania,
trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je pri štatistikách a dátach k rodovej
identite, ktoré prakticky neexistujú. Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR ani
Národné centrum zdravotníckych informácií nemajú takéto údaje k dispozícii. Rovnako nie je
známy ani žiadny súdny prípad.275
Analýzu zberu dát o zakázaných dôvodoch diskriminácie v SR realizovalo v roku
2011 Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Z 83 oslovených verejných
alebo súkromných inštitúcií nezbierala údaje o sexuálnej orientácii ani jedna: „To, že verejné
inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora nezhromažďujú tieto dáta, svedčí
o neschopnosti a/alebo neochote prijímať efektívne opatrenia na predchádzanie diskriminácii.
Ak si tieto subjekty, ktoré sú bez rozdielov povinné rešpektovať a dodržiavať právo na
rovnosť, neuvedomujú význam preventívnej zložky zásady rovnakého zaobchádzania, bez
ďalšieho môžu porušovať zásadu rovnakého zaobchádzania.“276
Neexistencia systému na zber dát vytvára zhubný uzavretý kruh diskriminácie
a neaktivity. Subjekty, ktoré by mali dáta zbierať, tak nerobia, lebo na to nevidia dôvod, sú
neochotné alebo predpokladajú, že dotknuté osoby by dáta odmietli poskytnúť. To vedie
štátne orgány k vyhláseniam, že neexistujú dôkazy o diskriminácii, a teda, žiadne opatrenia na
jej zamedzenie a prevenciu nie sú potrebné. Obete diskriminácie, ktorými sú v tomto prípade
lesby, gejovia, bisexuálne a transrodové osoby (ďalej len LGBT ľudia), vidia, že nie je ochota
zaznamenávať ich skúsenosť a konať nápravu. To posilňuje ich nedôveru a podozrievavosť
ohľadom toho, ako sa bude s dátami narábať, a presvedčenie, že sa nič nezmení. Kruh sa tým
uzatvára a reprodukuje.277

274
Homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in the EU member states. Part I – Legal
Analysis. Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights, 2009. s. 145.
275
Thematic Study Slovakia: Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation
and Gender Identity. Via Iuris and ETC, 2010. s. 41. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/LGBT2010_thematic-study_SK.pdf (30. 8. 2012).
276
HODOŇOVÁ, S.: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných
dôvodov diskriminácie. http://www.oad.sk/sites/default/files/downloads/Akcny_plan_Zber_dat_analyza.doc
(30. 8. 2012).
277
Beyond tolerance: Making sexual orientation a public matter. Equality and Human Rights Commission, 2009.
p. 14. http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/research/beyond_tolerance.pdf (30. 8. 2012).
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Prvý rozsiahlejší výskum o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie bol
zrealizovaný v roku 2002.278 Výskumný súbor tvorilo spolu 251 respondentov, z toho 87 žien
(35 %) a 164 mužov (65 %). Zo výskumu okrem iného vyplýva že:
-

svoju sexuálnu orientáciu skrývala pred obidvoma rodičmi takmer polovica

-

potrebu skrývať sexuálnu orientáciu alebo o nej mlčať vo všetkých zamestnaniach má

respondentov/respondentiek – 46 %,
až 55 % respondentov/respondentiek,
-

skrývanie sexuálnej orientácie pred pracovníkmi v zdravotníctve priznalo 50 %

-

78 % respondentov a respondentiek skrýva svoju orientáciu pred susedmi, majiteľmi

respondentov/respondentiek,
domu/bytu, z obavy, aby neprišli o bývanie, resp. sa vyhli nepríjemnostiam.
Vyššie spomínané výsledky podporujú hypotézu, že LGBT ľudia pre hostilitu
spoločnosti neodhaľujú svoju identitu a zostávajú neviditeľnými pre majoritu. Vysvetľuje to
aj veľmi malý počet obetí diskriminácie z radov LGBT ľudí ochotných ísť so svojím
prípadom pred súd. Znamenalo by to totiž neželanú publicitu a odhalenie ich sexuálnej
orientácie alebo rodovej identity.
Prekonanie vyššie uvedených postojov a prekážok sa dá realizovať len tak, že na
zbieranie dát o sexuálnej orientácii a rodovej identite sa aplikujú rovnaké princípy ako pri
zbere dát o pohlaví, a to prostredníctvom monitoringu, administratívnych štatistík a štátnych
prieskumov. To si bude vyžadovať rozsiahlu informačnú kampaň a zmenu atmosféry ako
v štátnych, tak súkromných inštitúciách, aby sa anonymné a dôverné získavanie dát
o sexuálnej orientácii a rodovej identite stalo normou. Štátne orgány by mali jasne vysvetliť
zmysel získavania takýchto údajov, demonštrovať výhody a ukázať ich dosah na ich politiky.
Cieľom by malo byť rozšírenie presvedčenia, že každý má právo byť a povedať, kým je bez
obáv z predsudkov a negatívnych konzekvencií.279
Otázka sexuálnej orientácie a rodovej identity respondentov a respondentiek by sa
mala stať súčasťou sčítania obyvateľov. Výskumy z Veľkej Británie ukazujú, že zaradenie
otázky o sexuálnej orientácii do sčítania obyvateľov:

278

-

zvyšuje povedomie o sexuálnej orientácii ako základu pre rovnosť,

-

zabezpečuje zber konzistentných a porovnateľných dát,

ŠÍPOŠOVÁ, M. – JÓJÁRT, P. – DAUČÍKOVÁ, A.: Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov,
bisexuálov a bisexuálok na Slovensku. Bratislava : Q archív/dokumentačné a informačné centrum, 2002.
Beyond tolerance: Making sexual orientation a public matter. Equality and Human Rights Commission, 2009.
s. 16. http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/research/beyond_tolerance.pdf (30. 8. 2012).
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nemá vplyv na úspešnosť získania odpovedí na ostatné otázky.280
Otázka by mala vychádzať z metódy sebaopisu a sebaidentifikácie (self-reporting,

self-definition), ktorá je zároveň najcitlivejšia k osobnému vnímaniu respondenta, rešpektujúc
jeho osobné rozhodnutie. Využíva sa vo všetkých sčítaniach ľudu. Jej nevýhoda spočíva
v tom, že množstvo osôb, ktoré uvádzajú určitú identitu, má tendenciu kolísať v závislosti od
mediálnej viditeľnosti, prestíže, stigmatizácie identity a aj v závislosti od formulácie otázky
a pod. Sebaopis nemusí korešpondovať ani s klasifikáciou tretej strany.281 To však
neznamená, že metóda pripisovania identity je úplne neaplikovateľná. Naopak, pri hĺbkových
sondážach je želateľná, keďže najčastejšie sú diskriminované osoby s nonkonformným
rodovým prejavom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.
Na základe skúseností z Veľkej Británie by otázka na sexuálnu orientáciu mala znieť:
Vašu sexuálnu orientáciu najviac vystihuje pojem:
a. heterosexuál/ka
b. gej alebo lesba
c. bisexuál/ka
d. iný
Výskumy naznačujú, že zavedenie takejto otázky spočiatku výrazne podhodnotí počet LGBT
ľudí v populácii, pretože je pravdepodobné, že zámerne odpovedajú inak, ako sa vnútorne
identifikujú, alebo odmietnu na otázku odpovedať. Tento efekt sa však s postupujúcim časom
bude vytrácať, samozrejme, za predpokladu existencie spoľahlivých spôsobov zabezpečenia
dôvernosti a anonymity výskumov.282 V slovenských pomeroch by pred takýmto zisťovaním
bola vhodná aj informačná kampaň o význame jednotlivých pojmov, prípadne, aby spočiatku
definície boli súčasťou formulárov.
Navrhovaná otázka týkajúca sa rodovej identity vyžaduje aj reformuláciu otázky
o pohlaví a mala by znieť:
Pri narodení vám bolo určené pohlavie:
a. mužské
b. ženské
c. intersexuálne
280
MITCHELL, M. et al.: Sexual orientation research review 2008. Equality and Human Rights Commission,
2009. s. 24 – 25.
281
FICO, M.: Návrh systému metód zberu a analýzy etnických údajov o deťoch, ktoré sú príslušníkmi
národnostných menšín a pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.
Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008. s. 25.
282
BOTCHERBY, S. – CREEGAN, Ch.: Moving forward: putting sexual orientation in the public domain.
Equality and Human Rights Commission, 2009. s. 14 – 17.
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d. nechcem odpovedať
Sami sa považujete za:
a. muža
b. ženu
c. iné283
Takto formulovaná otázka by mala zachytiť všetky variácie transrodových osôb, teda aj osoby
po tranzícii a po zmene pohlavia v legálnych dokumentoch.
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IDENTIFIKÁCIA ÚDAJOV O OBYVATEĽOCH
OHROZENÝCH DISKRIMINÁCIOU
NA ÚROVNI MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
A ICH ÚČASŤ NA ROZHODOVANÍ O VECIACH,
KTORÉ SA ICH TÝKAJÚ
Bruno Konečný

Abstrakt
Príspevok pozostáva z dvoch základných častí. Témou prvej časti je identifikácia existujúcich
zdrojov údajov o skupinách ohrozených diskrimináciou a nerovnakým zaobchádzaním, ich
použiteľnosť z pohľadu orgánov územnej samosprávy, identifikácia absentujúcich údajov
alebo požiadaviek na zmenu ich štruktúry tak, aby bola použiteľná pre rozhodovanie orgánov
miestnej územnej samosprávy. Ide predovšetkým o údaje o početnosti skupín najčastejšie
vystavených diskriminácii a nerovnakému zaobchádzaniu, t. j. o počte osôb v dôchodkovom
veku, zdravotne ťažko postihnutých, cudzincov. Osobitne sa venujem postupom obcí pri
identifikácii rómskeho obyvateľstva, teda z akých údajov vychádzajú, resp. akým spôsobom
pripisujú príslušnosť k národnostnej menšine. Vo všetkých oblastiach sa prihliada na
dostupnosť dát aj v rodovom členení. V druhej časti sa zaoberám formami účasti skupín
ohrozených nerovnakým zaobchádzaním na správe vecí verejných v rámci etablovaných
platforiem (rady, výbory, komisie, zastupiteľstvo) v miestnej samospráve. Ide o rešerš
existujúcich platforiem, ich stručnú charakteristiku a výstupy z ich činnosti. Výstupom
príspevku sú odporúčania na úpravu existujúcich zdrojov dát štátnej správy, vytvorenie
nových zdrojov dát na úrovni obce (dnes dostupné len na úrovni okresu).

Kľúčové slová
Orgány územnej samosprávy, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci a príslušníčky
rómskej menšiny, konzultačné procesy, účasť na správe vecí verejných
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Predpokladom vytvárania efektívnych politík je nepochybne existencia spoľahlivých údajov
o javoch v centre záujmu daných politík. Nie je to len preto, že bez spoľahlivých údajov môže
ktorákoľvek politika skĺznuť do politikárčenia, ideológie či populizmu, ale aj preto, že bez
nich nie je možné vyhodnocovať jej vplyv na danú oblasť, teda ani jej úspešnosť či
neúspešnosť.
Čoraz menej politík na centrálnej úrovni obsahuje podrobnú analýzu stavu v čase
prijímania politiky, jej cieľové hodnoty a nástroje priebežného a záverečného hodnotenia.
Čoraz väčšiu rolu zohrávajú menej exaktné metódy popisu javov, teda aj vyhodnotenie ich
následného dosahu je možné interpretovať voľnejšie, miestami až svojvoľne. Doložka
vybraných vplyvov, ktorá je obligatórnou súčasťou legislatívnych návrhov, obsahuje v rámci
sociálnych vplyvov aj sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
zamestnanosť, ale nekvantifikujú sa konkrétne vplyvy zakázané oblasti diskriminácie. Ak sa
tento stav prehlbuje na centrálnej úrovni, je len prirodzené, že fenomén sa bude šíriť aj do
nižších úrovni politík azda až s tým rozdielom, že o čo menší teritoriálny, prípadne
temporálny rozsah danej politiky ide, o to bezprostrednejšie môže vnímať jej adresát
dosiahnutý progres aj bez pomoci spoločenskovedných disciplín.
Viaceré medzinárodné dokumenty či odporúčania284 uvádzajú, že zber dát súvisiacich
so zakázanými dôvodmi diskriminácie je nevyhnutnosť na odstránenie diskriminácie v praxi.
Zber takýchto údajov má zabezpečiť z pohľadu subjektov, ktoré sa môžu dopúšťať
diskriminačných postupov, určitú mieru sebakontroly vo vlastnom konaní. Problematickou
však ostáva aplikácia takéhoto zberu v praxi. Ide najmä o postupy, ktorými sa jednak nenaruší
integrita osobnosti, no zároveň sa zabezpečí relevantnosť údajov. Viaceré hodnotiace
správy285 konštatujú nedostatočnú prax v zbere údajov o zakázaných dôvodoch diskriminácie
na Slovensku. Potvrdzuje to aj analýza stavu najčastejších problémov v oblasti zberu dát
týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie.286 Doposiaľ všeobecné princípy
a odporúčané postupy pre jednotlivé úrovne verejnej správy neboli prezentované
a implementované v praxi.

284
Napr.: Bod 8 písm. B, General Comment No. 20, Non Discrimination in Economic, Social and Cultural
Rights, Economic and Social Council.
285
OSN: Záverečné pripomienky Výboru pre ľudské práva: Slovensko. 5. 8. 2003. CCPR/CO/78/SVK.
(Záverečné pripomienky/komentáre).
286
http://www.oad.sk/sites/default/files/downloads/Akcny_plan_Zber_dat_analyza.doc.
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V rámci procesu decentralizácie verejnej správy bolo postupne do právomoci miest
a obcí presunutých viac než 4 700 úloh a pôsobností v rozličných oblastiach, v rozličnej
forme (prenesený výkon štátnej správy, resp. originálna samosprávna pôsobnosť)
a z rozličných dôvodov. Napriek tomu, že boj proti diskriminácii a všetkým formám
intolerancie je záväzkom štátu, a teda celej verejnej správy, praktické uplatňovanie nástrojov
a postupov, prístupov k ich posilňovaniu ostáva nevyvážené. Príkladom môže byť ratifikácia
287

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde v rámci ratifikačného procesu

nebol ani pokus o kvantifikáciu tohto záväzku, ani zdrojov jeho financovania, čo by bolo
prejavom seriózneho prístupu k jeho napĺňaniu. Najväčšia realizačná zodpovednosť pritom
spočíva práve na opatreniach realizovaných v pôsobnosti miest a obcí.
Pre potreby tohto príspevku budem za skupiny ohrozené diskrimináciou považovať
dve hlavné skupiny, a to skupiny osôb so zdravotným postihnutím, čiastočne zahŕňajúcej aj
staršie osoby a príslušníkov národnostnej menšiny, predovšetkým rómskej.

Dostupnosť údajov na úrovni obce (prípadne časti obce)
Prevažná väčšina verejne dostupných údajov z činnosti orgánov štátnej správy ako jedného
z produktov verejnej správy neobsahuje členenia na úroveň obce či časti obce. Ako
najpodrobnejšia úroveň sa používa úroveň okresu, prípade obvodu (územná pôsobnosť
daného orgánu štátnej správy). Okrem evidencie práv na nehnuteľnosti sú výnimkou údaje,
ktoré v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečujú samotné obce. Ide najmä
o evidenciu počtu obyvateľov, ich bydliska, dátumu narodenia, miesta narodenia a podobne
podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Druhou skupinou
sú údaje, ktoré obce získavajú od dotknutých osôb pri výkone vlastných, originálnych
pôsobností288 (napr. sociálne služby, základné sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008
Z. z. , poskytovanie jednorazovej dávky pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003
Z. z. , opatrenia v rámci sociálno-právnej ochrany detí 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele, sociálna práca, miestne dane a poplatky – úľavy pre osoby
287

Vyhodnotenie pripomienkového konania: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/MaterDokum-95195?prefixFile=m.
288
Originálne pôsobnosti sú roztrúsené či konkretizované vo viacerých zákonoch, niektoré sú uvedené priamo
v texte. Ilustratívny výpočet originálnych pôsobností je formulovaný v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
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s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby v hmotnej núdzi podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
O osobách so zdravotným postihnutím je hlavným zdrojom údajov základné sociálne
poradenstvo, ktoré ako základnú sociálnu službu obce poskytujú v úradnom styku alebo pri
výkone terénnej sociálnej práce. Ucelenejšie údaje o počte a štruktúre osôb so zdravotným
postihnutím vzťahujúce sa na územie však obce spravidla k dispozícii nemajú (čiastočné
údaje, získané pri preukazovaní nároku na zníženú sadzbu dane nemajú výpovednú hodnotu,
nie každej zdravotne ťažko postihnutej osobe vzniká daňová povinnosť). Vytváranie
ucelených politík či prispôsobovanie štandardných služieb potrebám osôb so zdravotným
postihnutím sa deje na základe relatívne všeobecných informácií na úrovni okresu, prípadne
obvodu. Údaje o zdravotne ťažko postihnutých osobách či o deťoch s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom sa zisťujú a štatisticky spracúvajú pri zisťovaní splnenia podmienok
nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, resp. pri
priznávaní nároku na poberanie rodičovského príspevku do veku 6 rokov úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny. Tieto údaje sú zverejňované (www.upsvar.sk) v členení podľa
regiónov a okresov. Z informácií o počte osôb, ktorým bol priznaný nárok na istý typ
príspevku, je možné identifikovať dopyt po špecifických potrebách osôb so zdravotným
postihnutím a ich rodinných príslušníkov (napr. poznanie početnosti poberateľov príspevku za
opatrovanie je potrebné pre plánovanie odľahčovacej služby, údaje o počte vyplácaných
rodičovských príspevkov na vytváranie podmienok integrovaného školstva). Možno
konštatovať, že práve nedostatok informácií o obyvateľoch so špecifickými potrebami je
primárnou príčinou subjektívne pociťovanej diskriminácie ľuďmi s týmito potrebami v oblasti
dostupnosti verejných služieb.
Informácie o počte osôb poberajúcich dávky v invalidite sú k dispozícii na stránke
Sociálnej poisťovne len za SR, Štatistický úrad SR poskytuje o čosi podrobnejší prehľad na
svojej stránke http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, kde je možné zvoliť pohľad podľa
krajov. Aj z dôvodu absencie informácií z informačných systémov štátu použiteľných pre
relevantné nastavenie komunálnych politík na miestnej úrovni je čoraz častejším zdrojom
informácií spolupráca so združeniami osôb so zdravotným postihnutím, ktoré majú relatívne
presné informácie o svojich členoch, ich početnosti, a to aj v rámci častí obce. Navyše,
spolupráca s takýmito organizáciami ponúka aj presnú identifikáciu potrieb cieľovej skupiny
či identifikáciu postupov a prístupov, ktoré je možné považovať za znevýhodnenie alebo
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priamo diskrimináciu pri využívaní verejných služieb na jednej strane a nástrojov a postupov,
ktoré sprístupňujú všeobecné alebo špeciálne verejné služby, na druhej strane.
Informácie o osobách, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, alebo o osobách poberajúcich
niektorú z dávok sociálnej pomoci, resp. štátnej sociálnej podpory, sú verejne dostupné
v štruktúrovanej podobe len na úrovni územného obvodu príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, resp. okresu289. Aj tu platí, že údaje o sociálnej situácii obyvateľov sú pre
potreby nastavovania komunálnych politík neopomenuteľné. Bez údajov o počte a štruktúre
poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi a okruhu spoločne posudzovaných osôb nevie
obec presnejšie lokalizovať koncentrácie osôb ohrozených chudobou ako jedného z faktorov
sociálneho vylúčenia a jednej z príčin rozvoja sociálnej patológie (spravidla až v čase
prepuknutia ich vonkajších prejavov). Pre efektívne riešenia je potrebné mať zmapovanú
koncentráciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením (napr. poberateľov dávky v hmotnej
núdzi čo najpodrobnejšie). Takéto podrobné dáta síce získavajú úrady práce sociálnych vecí
a rodiny, no nemôžu ich poskytovať obciam z dôvodu, že by sa nepoužívali na účel, na ktorý
boli získané.
Skúsenosti z činností rôznych platforiem, napríklad lokálnych partnerstiev sociálnej
inklúzie, vyplýva, že výmena poznatkov z rôznych oblastí verejnej správy, od príjmovej
situácie v domácnostiach cez ich charakteristiky (skladba, vzdelanie, zdravotný stav atď.) po
informácie o trestnej činnosti a priestupkoch atď., vytvára predpoklad efektívneho nastavenia
synergicky pôsobiacich opatrení vrátane opatrení na komunálnej úrovni. Systémové opatrenia
smerujúce k výmene anonymizovaných dát a väčšej prepojenosti, či dokonca verejnosti dát
z informačných systémov štátu, napr. podľa vzoru Nemecka v oblasti nezamestnanosti290,
nepochybne majú opodstatnenie. Samosprávy, spolu s registrovanými výskumnými
organizáciami, majú pritom kontrolovaný prístup k údajom, ktoré sa získavajú v súvislosti
s pracovným poradenstvom. Je tak možné identifikovať potreby osôb v súvislosti so získaním
zamestnania, čo indikuje aj potreby súvisiace s vekom, s rodinným a so zdravotným stavom
ako rizikovými faktormi diskriminácie.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že systematické spracovávanie informácií a ich
štatistické vyhodnocovanie nie je na komunálnej úrovni patrične rozšírené. Spracúvanie

289

http://www.upsvar.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2012-socialne-davky.html?page_id=151828.
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Datenstandard-XSozial/DatenstandardXSozial-Nav.html.
290
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bežných prehľadov z činností na úrovni miest, pochopiteľne, existuje. V poslednom období sa
aj vplyvom projektov elektronizácie verejnej správy zavádzajú nástroje umožňujúce cielené
spracúvanie dát. Jedným z nich je Národný projekt Dátové centrum obcí a miest, ktorého
cieľom je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) na sprístupnenie
elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické
služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako
službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň
sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti291.

Zaužívané postupy územnej samosprávy pri identifikácii príslušnosti k rómskej
národnostnej menšine
Skúsenosti z predposledného (2001) a ostatného (2011) sčítania obyvateľov domov a bytov
poukazujú na skutočnosť, že sebaidentifikácia príslušnosti k národnostnej menšine sa
v prípade Rómov nejaví ako dostatočne spoľahlivý nástroj na získanie informácií
o podmienkach života Rómov v SR. K rómskej národnostnej menšine sa podľa zverejnených
údajov hlásia len 2 % obyvateľov SR, za relatívne presnejšie údaje možno považovať údaje
o jazyku používanom v domácnostiach 2,4 %, resp. materinskom jazyku 2,3 %. Spracovanie
údajov z cenzu na úrovni jednotlivých obcí aj vďaka informáciám o najfrekventovanejšom
jazyku v domácnosti, materinskom jazyku či jazyku používanom na verejnosti dáva
sprostredkovaný pohľad na etnicitu. Vysoký podiel nezistených údajov, sebaidentifikácia
s inou národnostnou menšinou (napr. maďarskou) či prihlásenie k majoritnej populácii však
môže výpovednú hodnotu týchto údajov znížiť.
Z pohľadu predchádzania diskriminácii a ostatných foriem intolerancie však
sebaidentifikáciu nemožno považovať za najpodstatnejší zdroj informácií. Z pohľadu
diskriminačných mechanizmov je oveľa podstatnejšia pripisovaná identita, keďže je to práve
pripísanie identity danej osobe či skupine tým, kto diskriminuje, spolu s určitými
zovšeobecnenými, predovšetkým negatívnymi stereotypmi a negatívnymi postojmi voči nim,
čo je primárnym spúšťacím prvkom diskriminácie. Práve z uvedeného dôvodu by bolo
žiaduce, aby spracovateľ dopytu mohol vyhotovovať osobitný záznam ním identifikovaných

291
DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
http://www.zdruzeniedeus.sk/content/projekt-opis.
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znakov z dôvodu spätnej analýzy rovnakého zaobchádzania či dôsledkov politík na skupiny
obyvateľov. Ak by takýto postup bol akceptovaný legislatívou, vrátane pracovnoprávnou,
potom by bolo možné vyhodnocovať napr. mieru diskriminácie matiek či starších osôb na
trhu práce. Pritom takéto konanie môže viesť v konečnom dôsledku k diskriminácii, pričom
môže byť vedomým, ale často aj nevedomým a nezámerným konaním. Klamať sa tým, že
tento fakt nezaznamenávame len z dôvodu, že by to bolo diskriminačné, odporuje logike.
Pochopiteľne, o takomto zázname zástupcu vystupujúceho v mene autority (resp. z pozície
nadriadenosti – zamestnávateľa) má byť dotknutá osoba informovaná, rovnako o jeho účele, a
mala by mať možnosť vyjadriť sa k nemu. Dá sa predpokladať, že v tomto konštrukte by aj
samotné dotknuté osoby zvážili, či bez ohľadu na ich sebaidentifikáciu ako príslušníka
národnostnej

menšiny, napr. maďarskej, ich môže druhá strana považovať za Róma

a z uvedeného dôvodu s ním potenciálne zaobchádzať odlišne. Pochopiteľne, je to v úplnom
rozpore s predstavami a so zaužívanou slovenskou praxou v chápaní nediskriminačných
postupov. Súčasný prístup v zásade neumožňuje spätné overenie prípadnej diskriminácie, a to
ani v konaní pred súdom pri diskriminačných žalobách. Opísaný konštrukt by umožňoval
nielen spätnú kontrolu toho, nakoľko úprimne bol dotazník vyplnený, ale umožňoval by
dokazovanie diskriminačných postupov. Následný zber a spracovanie až po centrálnu úroveň
by konečne umožnili získať absentujúci údaj, teda nie to, koľko obyvateľov Slovenska sa cíti
Rómom, ale koľkí môžu byť obeťami diskriminácie z dôvodu, že sú za Rómov považovaní.
Uvedený prístup nepovažujem za odporujúci súčasnej právnej úprave, nejde totiž o osobné
údaje, ale o pripísané údaje. Poučením a vyjadrením posudzovanej osoby sa zabezpečí jednak
informovanosť o dôvodoch, jednak prípadná korekcia.
Keďže zber osobitných kategórií osobných údajov je problematický, obce na základe
vonkajších znakov obyvateľov a osídlenia identifikujú niektoré lokality ako prevažne rómske.
Následne početnosť, štruktúru obyvateľov danej lokality zisťujú prostredníctvom registrov,
ktoré slúžia na evidenciu obyvateľov. Z tohto pohľadu nie je rozhodujúce, či v danej lokalite
žijú osoby, ktoré sa cítia príslušníkmi národnostnej menšiny, ale to, či väčšina obyvateľov
vykazuje vonkajšie znaky, prípadne spôsob života a podobne, ktoré daná samospráva
považuje za typické pre Rómov. Je nutné poznamenať, že tento prístup nie je exaktný
z viacerých dôvodov. Pri tomto prístupe sa zmiešavajú viaceré aspekty, ktoré priamo
nesúvisia s príslušnosťou k národnostnej menšine, ale skôr ide o socio-ekonomické
charakteristiky (vysoká nezamestnanosť, závislosť od sociálneho systému), špecifické rodinné
štruktúry a spôsob života a bývania. Presnosť týchto údajov závisí od miery rozptýlenosti
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takýchto osídlení v rámci územia obce, prípadne od miery segregovanosti či separovanosti
osídlenia. Platí pritom, že čím separovanejšie osídlenie, tým je predpoklad homogenity
osídlenia väčší, a teda aj údaje o početnosti skupiny presnejšie.
Doplnkovým zdrojom údajov sú následne informácie získavané pri terénnej sociálnej
práci, resp. komunitnej práci pri zachovaní zásad nakladania s osobnými údajmi. Národný
projekt terénnej sociálnej práce v obciach292 by mal vytvárať priestor na systematické
spracovanie anonymizovaných údajov z činnosti sociálnych pracovníkov. Medzi údaje, ktoré
z pohľadu zamerania témy môžu byť užitočné, možno zaradiť aj skúsenosti s diskrimináciou
u klientov TSP. Za ideálnu by bolo možné považovať situáciu elektronického zberu
a systematického vyhodnocovania uvedených údajov.
Druhým používaným zdrojom informácií je Atlas rómskych komunít293. Tento zdroj
informácií sa používa predovšetkým vo formálnych správach, napr. v žiadostiach o zdroje zo
štrukturálnych fondov. Je to najmä preto, že zo skúseností žiadatelia vedia, že to je jediný
zdroj informácií, na základe ktorého sú schopné príslušné orgány verifikovať správnosť
údajov, a to bez ohľadu na fakt, že obec má k dispozícii i aktuálnejšie informácie. Obce tak na
žiadostiach radšej uvádzajú overiteľný nepresný údaj než údaj, ktorý je síce aktuálnejší, no
nie je pri posudzovaní projektov overiteľný.
Ak má byť zmysluplné zavedenie odporúčaných postupov a zásad na získavanie
údajov o príslušnosti k chránenej skupine, musí zohľadňovať nielen statickú stránku –
štatistické zisťovanie početnosti, príjmov a pod., ale aj dynamickú stránku, teda vplyv
opatrení na jednotlivé skupiny obyvateľov. Takúto výpovednú hodnotu by bolo možné získať
dobrovoľným odovzdaním informácie o príslušnosti k chránenej skupine v žiadostiach,
ktorými osoby uplatňujú svoje práva, napríklad pri podávaní žiadostí, podnetov a pod. Je však
potrebné vhodne a stručne vysvetliť účel zberu týchto dát ich nositeľom s cieľom
monitorovania prípadnej diskriminácie.

Odporúčanie pre legislatívu a prax:
1. Z dlhodobého hľadiska je potrebné presadzovanie systematického prístupu k výmene
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http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach.
http://www.romovia.vlada.gov.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php.
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informácií v rámci verejnej správy (DEUS, Program ESO (zásada jedenkrát a dosť).
2.

Umožniť poskytovanie údajov poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
mestám a obciam pre potreby sociálnej práce a miestnej sociálnej politiky tak
v zákonnom vyjadrení, ako aj formuláciou informovaných súhlasov s použitím a so
spracovaním osobných údajov v jednotlivých používaných tlačivách.

3.

Štandardizovať postupy pri zbere etnických dát použiteľných na všetkých úrovniach
verejnej správy.

4.

Zvážiť možností zavedenia inštitútu viacnásobného znevýhodnenia294.

5.

Spracovať metodiky vrátane vzorového formulára na zachytenie diskriminácie
z vymedzených dôvodov obsahujúceho poučenie pre dotknutú osobu a ich
implementácia v praxi verejnej správy.

6.

Pravidelne aktualizovať Atlas rómskych komunít, (napr. v 5-ročných intervaloch).

Účasť skupín ohrozených nerovnakým zaobchádzaním na správe vecí verejných v rámci
etablovaných platforiem (rady, výbory, komisie) v miestnej samospráve
Pri prieskume internetových sídiel miest bolo identifikovaných niekoľko platforiem cielene
zameraných na skupiny obyvateľov, ktoré môžu byť vystavené diskriminácii. Ide o platformy
na úrovni primátora, prípadne zástupcu primátora ako iniciatívne a poradné platformy.
Zameranie týchto platforiem je väčšinou na problematiku seniorov a mládeže. Príčin absencie
platforiem zameraných na rómsku národnostnú menšinu môže byť viacero, napr. absencia
prirodzených lídrov, úroveň občianskej angažovanosti organizovanosti a pod.
Cieľom a poslaním týchto platforiem je prerokúvanie návrhov predkladaných na
rokovanie zastupiteľstva s cieľom zhodnotenia dôsledkov prijímaných opatrení na kvalitu
života cieľovej skupiny, udržiavanie dialógu a prenos informácií špecifických pre cieľovú
skupinu, iniciovanie opatrení na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny. V prípade Levíc
bol zriadený špecifický poradný orgán zaoberajúci sa identifikáciou a odstraňovaním bariér,
predovšetkým architektonických.
Mesto Martin zriadilo Radu pre etiku, ktorej cieľom je vyhodnocovať podnety
smerujúce k porušeniu etického kódexu zamestnanca mesta. I keď v etickom kódexe nie je

294

Malo by ísť o zákonné zdôraznenie potreby intenzívnejších postupov predovšetkým orgánov verejnej správy
nielen pri aplikácii podporných nástrojov, ale aj pri monitorovaní prejavov diskriminácie.
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priamo spomenutý diskriminačný postup, pretože je skôr zameraný na transparentnosť
a zamedzovanie vzniku konfliktu záujmov, v opise zneužitia pracovného postavenia je
uvedený aj mobbing. Mesto Martin patrí taktiež medzi niekoľko miest, ktoré sa na úrovni
poradného orgánu primátora cielene venujú otázkam života osôb so zdravotným postihnutím.
Mesto Banská Bystrica a Partizánske zriadili poradný orgán primátora so zastúpením
občianskeho sektora.
Postavenie vyššie spomenutých orgánov:
Kreovanie uvedených orgánov ako právomoc primátora nie je uvedené v rámci zákona
o obecnom zriadení. Sú zriaďované v rámci organizačnej štruktúry mesta ako poradné
„fórum“ či „iniciatívna platforma“, ktorá svoje iniciatívy adresuje primátorovi. Postavenie
orgánu, ktorý často nemá stanovené právomoci, nie je jasné. Napriek tomu, takéto platformy
sú rešpektované zo strany primátorov a závery z ich rokovania sú tlmočené na rokovaniach
mestských zastupiteľstiev.
Pokiaľ ide o ich formálnu stránku, nie vo všetkých prípadoch bolo možné získať štatút
či iný dokument, ktorým takáto komisia bola zriadená a kde sú upravené práva a povinnosti
členov, spôsob kreovania platformy, organizačné zabezpečenie rokovaní a pod. Podľa
dostupných štatútov a rokovacích poriadkov je poslaním týchto orgánov vyjadrovať sa
k všetkým návrhom predkladaným na rokovanie obecného zastupiteľstva vrátane návrhov
všeobecne záväzných nariadení a strategických dokumentov. Zabezpečujú užšiu komunikáciu
obyvateľov, napr. v dôchodkovom veku, s orgánmi mesta, iniciujú a navrhujú riešenia
významných otázok života, záujmov, potrieb a požiadaviek obyvateľov cieľovej skupiny.
V rámci komunikácie hodnotia postupy mesta, zúčastňujú sa na hodnotení kvality služieb
poskytovaných mestom cieľovej skupine.

Postavenie a charakteristika ostatných poradných a iniciačných orgánov územnej
samosprávy
V rámci právomoci orgánov samosprávy zákon predpokladá zriadenie mestskej/obecnej rady.
Tá však má kompetencie uvedené priamo v zákone a ide skôr o univerzálny orgán
pripravujúci rokovania mestského/obecného zastupiteľstva. Mestská/obecná rada je zložená
z poslancov mestského/obecného zastupiteľstva, na jej rokovaniach sa zúčastňuje kontrolór
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obce, prednosta, zástupca primátora. Mestské/obecné zastupiteľstvo má právomoc zriaďovať
svoje stále alebo dočasné komisie. Tieto komisie plnia poradné, iniciačné alebo výkonné
úlohy, ktorými ich poverí mestské/obecné zastupiteľstvo. V praxi sa ustálili niektoré
obsahové zamerania komisií (finančná, bytová, sociálna, školstva, mládeže, športu, územného
plánovania a stavebného poriadku atď.), pričom problematikou predchádzania diskriminácie
či iných horizontálnych tém spravidla nie je poverená žiadna z komisií.
Z uvedeného vyplýva, že platformy zakladané na partnerských princípoch, v ktorých
sa koncentruje výmena informácií o podmienkach života cieľovej skupiny a hľadajú sa
vhodné riešenia na ich zlepšovanie, sú vhodným nástrojom akcelerácie zmien v podmienkach
daného mesta/obce. V závislosti od reprezentatívnosti a efektivity komunikačných nástrojov
zástupcov cieľových skupín smerom k cieľovej skupine je možné dosiahnuť vyššiu úroveň
konsenzu

pri

vytváraní

efektívnych

opatrení

zameraných

na

cieľovú

skupinu.

Nezanedbateľným je aj potenciálny vplyv na efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov na
dosiahnutie požadovaného cieľa.
I keď pri prieskume internetových sídiel sa nepodarilo nájsť platformu zameranú na
Rómov, je možné predpokladať, že takéto platformy by mohli nájsť svoje opodstatnenie
v koncentrovaných komunitách v rámci komunitnej práce. Ich potenciálnym prínosom by
mohol byť zber údajov o počte a životných podmienkach zastupovaných osôb (podobne, ako
to robia seniorské, mládežnícke organizácie a organizácie zdravotne postihnutých). Je
predpoklad, že dôvera v nakladaní s citlivými údajmi a dôvera v ich nezneužitie členom
rovnakej skupiny je väčšia. Ich ďalším prínosom by mohlo byť nielen presnejšie
pomenovanie problémov v rámci komunity, ale aj identifikácia problémových oblastí
spolužitia s majoritným obyvateľstvom a ich riešenie, napr. prostredníctvom komunitnej
mediácie alebo zmierovacích rád. Prítomnosť takýchto platforiem by pravdepodobne
zamedzila alebo aspoň obmedzila napríklad stavanie múrov ako výsledku dlhodobého
obojstranného neporozumenia dvoch vedľa seba žijúcich komunít.
Jednou z nezodpovedaných otázok je otázka absencie platforiem zameriavajúcich sa
na práva žien, a to aj v situácii, kde zastúpenie žien v orgánoch samosprávy, no nielen tam, je
nevyvážená. Pri tejto skupine, na rozdiel napríklad od „rómskych platforiem“, nie je dôvod
domnievať sa, že by možným dôvodom bola absencia líderiek či slabá občianska
organizovanosť.
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Odporúčania pre prax
x

Zriadiť komisie (platformy) orgánmi územnej samosprávy, ktoré sa by systematicky
zaoberali otázkou diskriminácie, a pri výbere členov týchto komisií dbať o zastúpenie
skupín ohrozených diskrimináciou, prípadne organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou
ľudských práv..

x

Na úrovni organizačných poriadkov vymedziť zákaz diskriminačných postupov
a ustanoviť postup na podávanie podnetov z dôvodu diskriminácie. Podnetmi by sa
mala zaoberať komisia poverená agendou predchádzania diskriminácii.

x

Zvážiť možnosti podpory špecifických odborných činností – intervenčných tímov
zameraných na znižovanie napätia medzi marginalizovanými rómskymi komunitami
a ostatným obyvateľstvom, napr. na úrovni kraja. Pripraviť a realizovať pilotný
projekt.

Príloha
Prehľad platforiem
Názov

Mesto

Kontakt

Bratislavská
Rada seniorov

Bratislava

http://www.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=70
senior@bratislava
0000&id_u=11011027&query=poradn%C3%BD+org
.sk
%C3%A1n&p1=51737

Bezbariérová
komisia

Levice

Rada seniorov

Info

http://www.levice.sk/bezbarierovazast.prim@levice. komisia.phtml?id3=61802
sk
http://www.levice.sk/rada-seniorov.phtml?id3=61930

Rada starších

Topoľčany

primator@topolca http://www.topolcany.sk/statut-radyny.sk
starsich.phtml?id3=69986

Rada starších
mesta
Partizánske

Partizánske

primator@partiza
nske.sk

http://www.jozefbozik.sk/news/rada-starsichpodporuje-rozhodnutia-vedenia-mesta-/

Rada starších

Trenčín

henrieta.sevcikov
a@trencin.sk

http://www.trencin.sk/36487

Rada primátora
mesta pre
seniorov

Banská
Bystrica

kancelariaprimato
ra@banskabystric
a.sk

Rada seniorov

Dolný Kubín

sekr1@dolnykubi
http://www.dolnykubin.sk/rada-seniorov
n.sk
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Liptovský
Mikuláš
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primator@mikula http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lm
s.sk
d=2276

Rady primátora
mesta Martin
pre seniorov
Martin
a osoby so
zdravotným
postihnutím

primator@martin.
sk

Rada starších

Michalovce

msumi@msumi.s
k

Rada seniorov

http://www.staremesto.sk/de/news/view/staromestskaBratislava-Staré zuzana.stanova@s
rada-seniorov-rokovala-s-hlavnoutaremesto.sk
Mesto
architektou/section:visitor

Poradný zbor
seniorov

BratislavaNové Mesto

sekretariat@banm http://bratislava.sme.sk/c/537167/poradny-zbor.sk
seniorov.html

Rada seniorov

BratislavaPetržalka

starosta@petrzalk http://www.petrzalka.sk/?program=51&config_append
a.sk
=99760&module_action__0__id_ci=15749

Rada seniorov

Košice-Sever

kancelariastarostu http://www.kosicesever.sk/clanok/predsedom-rady@kosicesever.sk seniorov-na-severe-sa-stal-ing-ladislav-simko

Parlament
seniorov a
občanov
mestskej časti

Košice-Juh

lubica.vyrostkova
@kosicejuh.sk

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/4437176/vmichalovciach-zasada-rada-starsich.html

ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Okrem príspevkov, ktoré tvoria obsah predloženého zborníka, viedla diskusia členov a členiek
platformy pre zber dát o rovnosti k formulovaniu všeobecných záverov a odporúčaní. Tie sú
výsledkom intenzívnej a vecnej diskusie počas troch pracovných stretnutí platformy
a záverečného okrúhleho stola, kde sa v prítomnosti širšej odbornej komunity prezentovali
a diskutovali výsledky jednotlivých analýz členov a členiek platformy. Čitateľovi tak môžeme
predstaviť všeobecné rámce a základné odporúčania platformy pre zber dát, do ktorých sa
pretavili zhodné alebo podobné stanoviská jej aktérov a aktérok.
Cieľom zberu dát o rovnosti, ktorým sa rozumie široká škála praktík zabezpečujúcich
zber a členenie dát podľa dôvodov diskriminácie, je zhromažďovanie objektívnych,
spoľahlivých, porovnateľných a komplexných informácií a údajov. Len analýzou takýchto dát
možno docieliť kvalitnejší, informovanejší, celostnejší a hlavne podložený obraz o rovnosti
príležitostí a rovnakom zaobchádzaní, ktorý by mal slúžiť ako východisko uvažovania
o spôsoboch dosiahnutia želaných zmien. Je teda nepochybné, že zhromažďovanie a analýza
údajov je nevyhnutným predpokladom správneho nastavenia verejných politík v oblasti
nediskriminácie, aby sa opatrenia odvíjali od identifikovanej potreby, aby sa ich
implementácia mohla monitorovať a účinnosť či progres pravidelne vyhodnocovať. Preto je
v tomto kontexte zber takýchto údajov povinnosťou štátu ako jedna z foriem ochrany občanov
pred nerovným zaobchádzaním.
Na naplnenie uvedených cieľov je nevyhnutné:
-

Otvoriť širokú odbornú diskusiu, ktorá by viedla k prehodnoteniu doterajších
prístupov a celého kontextu ochrany pred diskrimináciou. Smerovať diskusiu späť
k ľudskoprávnej podstate princípu rovnosti tak, aby poskytla odpoveď na trend
devalvácie témy nediskriminácie a jej celkové sploštenie vo verejnom diskurze.
V rámci toho prehodnotiť pojmové východiská – rovný/rovnaký a aj s pomocou
jazykovedcov dospieť ku konsenzu v obsahovej aj vo formálnej rovine a následne
osloviť verejnosť s inovovaným konceptom s novými aktuálnymi akcentmi.

-

Vytvoriť celoštátnu koncepciu zberu dát o rovnosti za účasti zástupcov všetkých
budúcich skupín používateľov údajov. Koncepcia vychádzajúc z domácej a európskej
antidiskriminačnej legislatívy a využívajúc štandardné pojmy a jazyk by definovala
a jasne špecifikovala:
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o prečo zbierať dáta a s akým cieľom – zdôvodnenie potreby zberu
a zhromažďovania dát o ne/rovnosti vo všeobecnosti, identifikáciu potrieb
a zohľadnenie odporúčaní medzinárodných inštitúcií,
o kto, teda aký subjekt a v ktorej oblasti je zodpovedný za zber
a vyhodnocovanie, prezentovanie a šírenie dát v tej-ktorej oblasti, stanovenie
kontrolného a konzultačného subjektu (equality body, Úrad na ochranu
osobných údajov) a šírky jeho mandátu (od konzultácií, dozoru až po
schvaľovanie jednotlivých zberov),
o čo, teda aké znaky, v akých dimenziách/oblastiach, v akom rozsahu, v akom
časovom rámci a s akou periodicitou sa budú zisťovať (zostavenie katalógu
otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpoveď),
o ako, teda akými prostriedkami a metodologickými postupmi sa požadované
informácie budú získavať,
o s akým zabezpečením, teda určenie spôsobu ich ochrany a štandardov ich
uchovávania, poskytovania a distribúcie,
o za čo, teda materiálne a personálne zabezpečenie zberu, vyhodnocovania,
prezentovania a šírenia dát,
o aké podmienky budú musieť byť splnené, teda či si to bude vyžadovať
legislatívne alebo iné zmeny (konkrétne napr. zjednodušenie legislatívneho
rámca pre potreby operatívneho zberu),
o špecifikovanie úrovní zberu dát


národný štatistický systém – štátne štatistické zisťovania organizované
a

vykonávané

Štatistickým

úradom

Slovenskej

republiky,

a akademickými

subjektmi,

ministerstvami a štátnymi organizáciami,


zisťovania



dáta o sťažnostiach na diskrimináciu,



monitoringy a testingy.

realizované

vedeckými

mimovládnymi organizáciami, celoštátne, regionálne, lokálne,

o špecifikovanie objektu výskumu


územie,



osoba (sebaidentifikácia),



skupiny osôb (prisúdená identita),
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o stanovenie štandardov pri zbere etnických dát použiteľných na všetkých
úrovniach štátnej a verejnej správy – metodické odporúčania pre jednotlivé
typy zberu dát (napr. s využitím sebaidentifikácie alebo prisúdenej identity),
Členovia a členky platformy sa zhodli, že pokiaľ ide o návrhy na zlepšenie doterajších
alebo zavedenie nových postupov zberu dát o diskriminácii, treba rozlišovať podľa
jednotlivých dôvodov, keďže tieto sú špecifické a rovnako špecifické sú aj spôsoby
a postupy sledovania výskytu nerovného zaobchádzania na ich základe. Súčasne
odporučili zmapovať možnosti sekundárnych analýz existujúcich dát, prepájanie databáz a
registrov, rozšírenie oprávnenia vstupu do takýchto databáz podľa jasne definovaných
pravidiel; nastavenie systematického prístupu k výmene informácií v rámci verejnej
správy, ako aj určenie rámcov pre zber a využívanie dát aj neštátnymi subjektmi.

O AUTORKÁCH A AUTOROCH
Mgr. Roman Džambazovič, PhD., sociológ a vysokoškolský pedagóg, pôsobí na Katedre
sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumne sa dlhodobo
zaoberá otázkami sociálnych problémov, problematikou chudoby a sociálneho vylúčenia
a sociológiou rodiny. Spolupracoval ako riešiteľ na mnohých medzinárodných i domácich
výskumných projektoch k daným témam a publikuje doma aj v zahraničí.
Jarmila Filadelfiová, sociologička, sa venuje výskumu v oblasti reprodukčného správania
a demografického vývoja, rodinnej a sociálnej politiky, postavenia žien v spoločnosti
a rodovej rovnosti. V súčasnosti pôsobí v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, spolupracuje
s viacerými mimovládnymi organizáciami obhajujúcimi ľudské práva žien.
Ing. Marián Horecký pracuje v Štatistickom úrade SR, sekcii sociálnych štatistík
a demografie ako riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva. Riadi realizáciu štatistických
zisťovaní v domácnostiach (štatistika rodinných účtov – zisťovanie štruktúry výdavkov
domácností, EU SILC – zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností),
demografickú štatistiku a sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Dlhodobo sa venuje zberu,
spracovaniu, analýze a diseminácii štatistických údajov o obyvateľstve, o jeho demografickej,
kultúrnej, ekonomickej a sociálnej štruktúre.
Mgr. Zdenka Klasová vyštudovala sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku na Pedagogickej
fakulte UMB v Banskej Bystrici. V rezorte práce sociálnych vecí a rodiny pôsobí od roku
1994. Pracovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici a v Detskom
domove Macejko v Malackách. Od roku 2010 vedie sekciu sociálnych vecí a rodiny
na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
Mgr. Bruno Konečný, riaditeľ legislatívnej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska. Po
ukončení štúdia sociálnej práce na Prešovskej univerzite sa venoval koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia v oblasti rodinných dávok na ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny. Krátky čas pôsobil v parlamente v pozícii asistenta poslankyne a podpredsedníčky
výboru pre sociálne veci a bývanie. Po ukončení štúdia práva nastupil na pozíciu špecialistu
kancelárie ZMOS pre oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva. Je členom viacerých odborných
a poradných platforiem a spoluautorom monografie Otvorená komunálna politika.

203

204 /

Dáta o rovnosti v slovenskej realite

Ing. Ján Košta, CSc., samostatný vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV. Ako
výskumný pracovník začínal vo Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí v Bratislave. Po
16 rokoch praxe prešiel pracovať na EÚ SAV. Dlhodobo sa venuje výskumu problémov
zamestnanosti a nezamestnanosti a ich interakciami so sociálnou politikou.
Jarmila Lajčáková, LLM, SJD, pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry. Venuje sa
téme menšinových práv a menšinovej politike na Slovensku.
Mgr. Martin Macko vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a európske
štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Je doktorandom
v Historickom ústave SAV. V občianskom združení Iniciatíva Inakosť pôsobí od roku 2008
a od roku 2012 je jeho výkonným riaditeľom.
Mgr. Alexander Mušinka, PhD., kultúrny antropológ. Vyštudoval etnológiu a históriu na
FFUK v Prahe, kde aj obhájil doktorskú prácu. Pracuje ako vedecký pracovník v Ústave
rómskych štúdií Prešovskej univerzity, na ktorej aj prednáša. Externe tiež prednášal aj na
FSEV UK Bratislava. Dlhodobo sa venuje problematike Rómov a Rusínov-Ukrajincov
prioritne na Slovensku z historického a kultúrne antropologického hľadiska. Pôsobil ako
poradca ministerky práce a sociálnych vecí a rodiny prof. Ivety Radičovej, splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity a štátnej tajomníčky MPSVR Lucie Nicholsonovej. Je
(spolu)autorom niekoľkých publikácií, zborníkov a vedeckých prác (Rómska marginalita,
Stará tehelňa, Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja, Národnostná menšina pred
zánikom? Podarilo sa, (Ne)legálne osady a iné). Je aktívny v MVO sektore. Participoval na
mnohých výskumných, mimovládnych a rozvojových projektoch (kanadsko-slovenský
rozvojový Projekt Svinia, Atlas rómskych komunít na Slovensku, výskum drogovej situácie
v rómskych komunitách v Prešovskom kraji a iné).
Phdr. Róbert Ochaba, PhD., PHM, pôsobí na Úrade verejného zdravotníctva SR a ako
pedagóg na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Venuje sa problematike podpory zdravia obyvateľstva a adiktológii.
Mgr. Laco Oravec vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. V rokoch 2000 až 2002 pracoval v Záujmovom združení žien Fenestra. Od roku
2002 pôsobí v Nadácii Milana Šimečku, momentálne v pozícii programového riaditeľa.
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Venuje sa témam ľudských a menšinových práv, sociálnej inklúzie, multikulturalizmu
a verejnej politiky.
Ing. Oľga Pietruchová, M.A., vyštudovala postgraduálne rodový výskum vo Viedni na Rose
Mayreder College. Je autorkou množstva publicistických článkov v periodických médiách
a vydala niekoľko publikácií na tému rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ako autorka
alebo spoluautorka nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac ako 10 rokov pôsobila
v mimovládnom sektore ako občianska aktivistka a odborníčka na rodovú rovnosť.
V súčasnosti vedie odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Ing. Vladimír Pokojný je absolventom Vysokej školy ekonomickej. Od roku 1985 do roku
1999 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej (neskôr Ekonomickej univerzite) na Fakulte
ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (neskôr Fakulta manažmentu). Do roku 1990
pôsobil v odbore ekonomika a riadenie priemyslu. V roku 1990 vybudoval predmet
informačné technológie v manažmente, ktorý rozvíjal do roku 1999. Od roku 1999 pôsobí
v Ústave informácií a prognóz školstva ako riaditeľ odboru Rezortného informačného
systému. V oblasti školskej štatistiky zodpovedá za zbery štatistických údajov v rámci
štátnych štatistických zisťovaní a ich poskytovania Štatistickému úradu SR a v rámci
medzinárodných štatistických zisťovaní poskytovaniu OECD,

UNESCO, Eurostatu

a podobne. Od roku 2009 je projektovým manažérom budovania Rezortného informačného
systému v školstve.
Mgr. Daniel Škobla, PhD., sa špecializuje na problematiku etnicity, sociálnej inklúzie
a ľudského rozvoja. Študoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave
a sociológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) vo Varšave, titul PhD. získal v Poľskej
akadémii vied (IFiS PAN) vo Varšave. Pracoval ako vedecký pracovník v Sociologickom
ústave SAV a v Instytute Filozofii i Socjologii PAN. V súčasnosti pracuje ako špecialista
Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bratislave. Spolupracoval s mimovládnymi
organizáciami v oblasti ochrany ľudských práv a životného prostredia, ako je Regionálne
environmentálne centrum (REC), Ľudia proti rasizmu a Priatelia zeme CEPA. Jeho štúdie boli
publikované v časopise Sociológia, Polish Sociological Review a Development and
Transition.
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Mgr. Zuzana Vallová pracuje od roku 1993 v Národnom centre zdravotníckych informácií
(NCZI). Prešla mnohými pracovnými pozíciami od programátorky softvéru pre vstup
a kontrolu údajov cez správkyňu dátového skladu až po riadiacie funkcie. V súčasnosti
pracuje ako vedúca odboru zdravotníckej štatistiky. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti
informatizácie a elektronizácie zdravotníctva – eHealth, štandardizácie informačnej sústavy
zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a
poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Je
prevádzkovateľkou národných zdravotných registrov a národných administratívnych
registrov. Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT
a EMCDDA.
JUDr. Zuzana Valková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Počas štúdia sa jej podarilo získať viaceré krátkodobé pracovné skúsenosti, ktoré
postupne rozvíjala v rôznych oblastiach práva, počnúc plnením pracovných úloh
v advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient, v štátnej službe na Okresnom súde
Bratislava II ako vyšší súdny úradník, ako aj na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Najviac ju však zaujala náplň a zmysel práce na Úrade na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na
ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, kde
v súčasnosti pôsobí ako vedúca odboru legislatívno-právneho, registra a zahraničných
vzťahov.
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